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39. řádka 25. shora: -za si-ova. »března« -vsuň )}1919«. 
45. řádka 16. shora. správně ,,§ 1297" nikoliv ,,§ 1279". 
69. řádka 12. shora: správně "jak« nikoliv "pak«. R 

80. řádka 10. shora: správne »§ 1091« nikoliv. »5 101~«. 
83. řádka 13. shera: správně ,,§ 1155, odstavec druhy« nikoliv 

,,§ 1151, odstavec druhý«. 
89. řádka 20. zdola: správně »jako« niko1i~ »jeho«, 
91. v záhlaví čís. 401: správně »1920" nikohv »1921«. 
95. řá'dka 1. shora: správně »jako« nikoEv »jeho.«. 

135. řádka 12. zdola: správně »S-a,( nikoliv »L-a« 
179. řádka 20. shora: správně »prvý« niko,1iv »pr:(r«. 
240. řádka 2. zelola: správně ,,-5 863« nikohv »S 836«. 
248. řádka 19. zdola: správně ,,§ 349 ex. ř.« ~ikoliv ,,§ 349 t~. ř.«. 
249. I"ádka 16. slwra: spr~vn~ ",§ 354erx. ř.« Illkol~v »§ 354 C.'r. s.". 
2ú7. "ádka 20. ",dlOla spmvne ,,§ 1293« mkohv »'0 1239". . 
268. řádka 18. shoira: 'Správně »oih'slot1!3tn:Ílm« nikoliv »absolutm'm«, 
275. řádka 21. zdola: »správně "čl. 111« nikoliv»čl. IIl.". 
281. řádka' 23. zdola: spráyně ,,§ 562« nikoliv ,,§ 162". 
281.. "řád,ka 11. zdola: správne »Čí'S. 83« n~koU:,1 »)6~. 6~.«" ~ 
286. řádka 2. shora: správně "čl. 347 obch. zak." mkollv »cl. 341 

obč. zák.«. 
293. v záhl. rozl!. ČíIS. 518 správně »11. května« niků!i!v ,,1. května«. 
325. řádka 8. zdola: správně "XLII« nikoliv« "XLIIk 
361. řádka 7. shora: správnč ,,§ 496 čís. 3« nikoliv ,>,§ 469 čís. 3«. 
386. řádka 21. zdola: správně »1919" niko1iy »1910". 
409. v záhlaví správně "Čís . .581« nikoliv "Cís. 681«. 
410. řádka t3. shora za slovem »ledna« vsuň »1919«. 
61n. řádka 2. a 1. zdola zní: ... jak to IP'ředpi!sude§ 1, 5 a!llásk na

řízení vládmího ze dne 28. listolpaelu 1919, čís. 627. Po-
něv,adž... § 

696. řádka 8. zdola: správně ,,§ 43 j. n." nikoliv,,' 45 j. n.". 
704. řádka 21. shora: za slovo »odejHí« vsuň »od«. 
718. v záhlaví správně ,,§ 76" nikoliv ,,§ 77«. 
736 v záhlaví správně: "Čís. 819« nikoliv "Čís. 219«. 
760: řádka 22. shora: správně »nabývacího« nikoliv »b)!valého.«. 

Cís. 354. 

I lMty, jichž konec stanoven k určitému dni, prodlUŽUjí se o celou dobu 
soudních prázdnin, spadá-li onen den do soudních prázdnin. To platí 
I tehda, když strana, žádajíc o lMtu, nevzala zřetele na to, že poslední den 
žádané lhůty spadá do soudních prázdnin. 

(Rozh. ze dne 7. kdna 1920, 1\ I 487/19.) 

K žalobcovu návrhu ze dne 29. července 1919 vynesl pro c e sní 
s on d dne 4. srpna 1919 rozsudek pro zmeškání, poněvadž žalovaná 
strana v prodloužené lhůtě nepodal'a odpovědi na žalobu. O cl vo' 1 a c í 
s o u cl rnzsudek zrušil a u'!o.žil procesnímu soudu, by vc sporu dále jednal 
a znova rozhodl. D ů vod y: Podáním dne 23. června 1919 žádala žalo
vaná strana, by poskytnuta jí byla d'alší lhůta k podání odpovědi a to 
čtyřnedělní. Chybou v počítání však označila jako poslední den lhůty 
den 23. července 1919. Den tento není však vzhledem k soudním prázd
ninám, dne 15. červenc'lo.nastavším (§ 222 c. ř. ~. a § 47 i. ř.l, posledním 
dnem čtyřnedělní lhůty. Posledním tímto duem sOllelem pak po,volené další 
čtyřnedělní, ode dne 26. června 1919 počínající IMty, jest den 3. září 

1919 a tím, že soU'd přejal chybu v počítání, žalo'1ané sběhlou, povaliv 
lhůtu čtyřnedělní i s chybným o,značením konce duem 23. července 1919, 
nemohl a neměl chybu v počtech schváliti. Lhůta ta končila skutečně dnem 

,3. září 1919, a nemohla proto strana žalující dnem 29. července 1919 na
vrhnouti vydání mzslld,ku pro zmeškání a jeví se rozsudek, k návrl1l1 
toml! 4. srpna 1919 vydaný, nepřípustným. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyho'věl žalobcovu rekursu. 

Důvody: 

Dle ustauovení § 125 c. ř. s. lze určiti lhůtu bnď dle dní, týdnů, měsíci! 
a roků nebo k urótému kalendářnímu dni; posléz řečený způsob jest při 
lhůtě prodloužené obligatorním (§ 128 c. ř. s.). § 225 c. ř. s. nstanovuje, 
že, spadá-li po,čátek soudních prázdnin do běhu lhůty, prodltl'žuje se tato 
o. celé trvání sondních prázdnin. Toto l1stanovení nečiní rozdílu; mezi lbů
tami určenými dle týdnů, měsíců atd. a mezi lMtami vyměřenými k nrči
tému kalendářnímu dni. V odstavci' druhém § 225 c. ř. s. ne}sou mézi vý
jimkami, na něž soudní prázdniny vlivu nemají, uvedeny lhůty končící ur
čitým kalendářním dnem. Z toho dlužno souditi, že i lhůty druhu po'sléz 
nvedeného, jejichž konec spadá do soudních prázdnin, prodlužují se ve 
smyslu § 225 c. ř. s. o celou dobu ,soudních prázdnin, to tím spíše, poně
vadž i konec lhůtyctle týdnů stanovené snadno určitým kalendářním dnem 
ve smyslu odstavce drllhého § 125 c. ř. s. vypočísti lze a není podJJadu 
Pro domněnku, že by soudní prázdniny měly vliv ponze na lhúty určené 
dle odstavce druhého a nikoli též na lhúty dle odstavce třetího § 125 c. ř. S. 

ClVilll! fezbodnud. II. 
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Z okoln,osti že strana žalovaná v podání ze dne 23. června 1919 sama žá
dala za IhŮtu4iíedělní, t. j. do 23. července 1919, nelze soudm~c-tíirf 
dala na jevo, že nehodlá použíti předpisů zákona o soudních prázdninách. 
Nejde tu ovšem o chybu početní, nýbrž jen o to, že při určení konečného 
dne lhůty nebyl vzat zřetel na soudní prázdniny do žádané lhůty 4nedělní 
spadající. Bylo věcí soudu, by, určuje kalendářní den konce lhůty, sám 
vzal zřetel na soudní prázdniny, když strana žalovaná tak neučinila. Ježto 
se tak nestalo, sluší tu užíti 11'stanovení § 225 c. ř. s., které má za násle
dek, že lhůta k p'odání odpovědi se prodloužila do 3, září 1919, takže roz
sudek pro zmeškání lhúty k podání odpovědi dne 4. srpna 1919 vydaný 
nebyl ndúvodněn. 

Čís. 355, 

Dohodli-U se dobrovolně rozvedení manželé o výživném, nelze povoliti 
manželce, domáhající se později sporem zvýšeni výživného, prozatínmí 
opatření zvýšením výžívného na míru zažalovanou, 

(Rozh. ze dne 7. ledna 1920, R I 505/19.) 

Od stolu a lo·žedobmvolně rozvedení manželé uzavřeh dne lL března 
1911 smír, jímž upraveny 'na 30 K měsíčně příspěvky, jež se zavázal 
manžel poskytovati manželce. Žalobou se dne 20. září 1919 domáhala se 
manželka, by vyživovací příspěvky byly zvýšeny o 120 K měsíčně a žá
dala, by zároveň po dohu o'de dne žaloby až do ukončení SPOrtl nylo po
voleno prozatímO:1!Í opatření v tOm smyslu, by manžel jí po tentoěas platil 
další vyživovací' příspěvek ve v1ši, jak bylo žalováno. P r v í' s o u d 
prozatímní opatření' povolil z těc!)to· (j. II vod ú: Sporem jest rozhodnouti 
otázku, zda výše výživného byla smírem stano,vena nezměnitelně čili nic, 
neboť smír dle svého doslovu nezodpovídá určitě této otázky. Leč jest ne
SpGTnO, že manželství bylo dobrovolně rO,zvcdeno, takže nelze vycházeti 
ze zavinění té či oné strany na rozvodu, a že dosud nebylo manžels.ké 
společenství ·obnoveno. Navrhovatelka má tudíž dle § 382, čís. 8 ex.ř. 
a § 91 nbč. z:í:k. proti žalovanému nárok na výživné, pokud se týče múže 
žá~dati zvýšení jehlO, pokud pos.avadní výži1vné není »slušn1rm vfr živ111Tm«. 
Není třeba blíže odúvodňovati, že 30 K měsí'čně není pro manželku želez, 
ničního [evidenta slušným výživným a jest proto požadovaných 150 K 
měsíčně vzhledem ku dnešním .drahotním poměrúm a ku zvýšenému služ
nému žalov"ného zcela přiměřeným výživným. Rek u r sní sn U d 
zamítl návrh na povolení prozatímního opatření. D ú vod y: Tím, že 
manželé uzavřeli smír o výživném, bylo k'onsumováno právo příslušející 
manželce dle §§ 108. a 117 obč. zák. Prohlásili! manželé výslo,vně, že smí.
rem upravili zcela své vzájemné majetkoprávní nároky. Žádá-li nyní na
vrhoyatelka zvýšení výživného, jež bylo tehdy umluvenn. nemMe opírati 
svú,i nárok na prozatímní výživné o ustanovení §§ 108 a 117 obč. zák., 
ný'brž může žádati pouze za prozatímní opatření dle exekučního řádu. Než 
dle exekučního řádu nemůže se domáhati prozatímním opatřením ve 
smyslu § 382, čís. 8 ex. ř. a § 91 nbč. zák. již předem toho; co by jí náleželo 
teprve, až by ujednaný VYŽivovací příspěvek byl právoplatně zvýšen. 

Ne j v y'š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu navrhovatelky. 
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Důvody: 

. Vyživovací příspěvky navrhovatelky byly smírem ze dne ll.. března 
1911 již určeny a tím splněn byl nárok příSlušející jí vůči odpúrcidle § 91 
obč. zák. Proto nejde zde o prozatímní určení výživy, které jest uvedello 
jako prostředek zajišťovací v § 382, čís. 8 ex. 1., nýbrž o prozatímní zvý
šenÍujednaného vyživovacího příspěvku, tedy o jiný prostředek zajišfo
vací.§ 382 ex. ř. uvádÍ' sice prostředky zajišfovací jen příkladmo, jak vy
chází na jevo z doslovu prvého oITstavce téhož 'Sll, jsou tudíž přípustny 
i jiné prostředky zajiš~ovací, v § 382 ex. ř. neuvedené. Než prostředek za
jišťovací tak, jak navrhován, nehodí se za prozatímné opatření. nebof 
zvýšení výživného jest závislo jednak na právním p'Oso'li.zení v~rznamu 
a dosahu smíru ze dne 11. března J 911, jednak na zjištění nynějších příj
mov5Tch a majetkových pnměrů údpůrce, na čemž obojím SPočívá opráv
něnost nároku žalobníhn. Povo,lením PTOzatímného opatření, ktérému by 
.nutně muselo předcházeti posouzení a zjjštění předem uvedeného obsahu,' 
předbíhalo by se vlastně rozhodnuti věci samé. Mimo to přiřknuto by byló 
tím stěi50vatelce již 10, o. co se spor vede, a čehož by žalovaný, kdyby 
spor dopadl pro žalobkyni nepříznivě, vzhledem kll povaze vyživovacích 
příspěvků' a zjevné nemajetnosti žalobkyně mohl stíží zpet dosíci. 

Čis.356. .. 
Seznáno-Ii teprve pn Ílstním odvolacíni. líčení, že odvolacispis pO' 

strádá advokátova podpisu, nutno i pak postnpovati dle §§! 84' aSS c.ř. s. 

(Rozh. ze dne 7. ledna 1920, R II 176/19.) . 

Do mzsudku prvé stolice podal žal'ovaný odvolání, jež však nebylo pac 
depsáno advokátem. O d v O' I a c í s o u d, nepovšimnuv si tahalo po
klesku, nařídil rok k ústnímn .odvolacímu líčenÍ. Seznav teprve při líčen,' 
onen poklesek, odmítl odvolání. D ů v ,o d y: Podle § 467 čís. 5 c. ř.s. musí 
však odvolací spis vedle všeobecných náležitostí přípravného podánj(§ 75 
a 78 c. ř. s.) Gbsahovati také podpis advokáta .. Odvo1ání bez toho,to p'od
pisu jest pokládat! za nepfípllstné ve smyslu § 471 Čí's.2 c. I. s. Ježto však 
při odcvolacím líčení přítomný odpůrce odmítl dáti svolení k lomu, by (ato 
vada, jež teprve při odvdacim líče,ní na jev o vyšla, byla odstraněna 
m 495 c. ř. s.), muselo býti odvolání ve smyslu § 474 odstavec druhý c. 
ř. s. zavrženo. Pokud se týče dodatečného odstranění této, formální vady. 
bylo toto možné a to na podnět soudu prvé stoH ce, pokud odvolací spis 
odvolací stolki zaslán nebyl. V řízeni p'řed druhou stolicí jest podobné do
datečné odstranění formálních vad podle § 89 j. ř. vyloučeno. Z těchto 
dllvodfr mu'selo odvolání b1'ti z~vrženo a nebylo lze rozhodnouti ve věci 
sam:é. 

Ne j v y Š š í s o u d vyhověl stížnosti žalovaného a zrušiv. usnes'eni 
v odpúr vzaté nařídil odvolacímu soudu, by spisy vrátil prvému soudu 
s příkazem, by za účelem odstranění formální vady odvolání potřebné 
opatření učinil, a odvolání pak znovu předložil odvolacímu soudu k no-
vému rozhodťl.UtL . 

I' 
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Důvody: 

Odvolací soud zavrhl odvolání žalované strany PN>to, že nebylo 
opatřeno podpisem advokáta, a že odstrančmí této vady formelní, soudem 
prvým přehlédnuté, a teprve ve stolici odvolací zjištěné, jest v řízení před 
odvolacím soudem vedle § 89 jedno řádu vyloučeno. Oproti vývodům do
volací stfžnosti obľ3.cejícím se proti tomuto právnímu názoru' dlužno 
sice souhlasiti se soudem odvolacím v tom, že odvolání, které s porušením 
předpis]] § 467 čís. 5 c. s. ř. není opatřeno podpisem advokáta, jest poklá
dati za nepřípustné ve smyslu § 471 čís. 2 c. s. ř.. jelikož zákon v tomto 
svém předpise (viz též § 472 C. s. ř.) nerozlišuje mezi formálními a mate
rielněprávními vadami odvolání, ale odvolací soud při tom přehlíží, že od
stranění této formální vady odvolání museLo, býti před tím již ve smyslu 
§ 84 a 85 c. ř. s. nařízeno, ale že příkaz nesetkal se s výsledkem, takže 
odvolání. u něhož odstranění formální vady nebylo dosud zařízeno, ne
lze prohlásiti za nepřípustné. Rovněž právně mylným jest názor odvola
cího soudu, že' odstranění vady nedostávajícího se advokátova podpisu 
při odvolání jest ve druhé stolici vyloučeno. Ustanovení ~ 89 jedno řádu, 
jehož se odvolací soud po této stránce dovolává, a jež pouze vyslovuje. 
že odstranění formelních vad písemných podání, určených ku předložení 
soudu nadřízenému, nemá býti vyhraženo řízení před soudem nadříze
ným, nýbrž hned snudem prvé stolice zařízeno, nelze, hledíc k ustanovení 
§ 84 a 85 C. ř. s. ro,zuměti tak, že by v tom případě. opomenul-Ii soud prvý 
zaříditi odstranění této formelní vady, bylo. zakázáno soudu druhé stolice, 
by sám tak učinil, nebof jinak by osud ópravných pmstředků, při nichž 
šetření určitých forem má značný význam, byl činěn namnoze závislým 
na větší nebo menší bděIosti prvého soudu, což přímo odporuje tendenci, 
kterou sledují paragrafy 84 a 85 c. ř. s. Výklad, takový však také se ne
sr,ovnává se zněním právě citovaných ustanovení zákonných, z nichž 
§ 84- c. s. ř. mluv! všeobecně o soudu, a ohledně řízení přes sborovými 
soudy - bez ohledu na to, jedná-li týž jako soud prvé stolice, nebo .soud 
druhé stolice, - stanoví, že vydati takováto 'Opatření, směřuifcí k odstra
nění formelni'ch vad, přísluší předsedovi senátu, jemuž jest dotyčná prácvní 
záležitost přikázána. Poněvadž pak, jak shora bylo řečeno, odvolání nelze 
pova7JOvati za nepřípustné, dokud: není zřejmo, že ,npatření za účelem od
stranění zmíněné formelní vady bylo marně učiněno, postrádá okolnost, 
že odpůrce strany žalované odepřel při ústním odvolacím líčení dáti sou
hhs k tomu, by dodatečně byl k odvolán! strany žalované připoj'en pod
pis jejího právního zástupce, veškerého významu -právního, a neprávem 
proto ,odvolací soud opřel svůj výrok též () ustanovení '§ 495 c. S. ř. 

Čis.357. 

Soud není povolán k tomu, by provedl zajištěni důkazův o nároku na 
náhradu škody, jež byla způsobena ubytováním vojska a umístěním vo
jenských koni. 

(Rozh. ze dne 7. ledna 1920, R II 179/19.) 

První soudce vyhověl žádosti navrhovatele proti vojenskému eráru 
Československé repubHky za povolení a provedení důkazu ku zjištění 
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pronárok na 100.000 I<: s přís!. a nařídil rok k provedení důkazu pro vec
nou paměť soudním ohledáním místa a zliá.lcTo-Tom-;která a jaká poško
zení na strojích a vnitřním zařízení, na bud,ovách a humnech, prn sla
dování určených, jakož i ostatních místnostech slad\JVnynavthOvatelovy, 
jež byly vojskem zabrány, byla zpúsobcna a té doby jsou zjevua. Finanční 
prokuratura navrhla, by usnesení toto bylo zrušeno a by byla vvslovena 
nepřípustnost pořadu práva a zmatečnost jednání. Tento náv~h prvý 
soudce zamltl u,snesením, v němž uvedl, že neměl důvodú vyhověti ná
vrhu stěžovate,lky, drže se toliko podání navrhovatelů, z něhož není pa
trno, jak a kým škoda na místnostech sladovny byla způsohena. R e
k n r sní s o u d vyhověl stížnbsti finančni prokuratury, odmítl návrh 
a uušH řízení o něm zavedené jako zmatečné. D ů v o cl y: Z podání 
navrhovatelova jest patrno, že navrhovatel jmenuje výslovně jako od· 
púrce vojenský erár Československé repubíiky, vroti němuž se chce do
máhati náhrady, škody za poškození sladovny. Z obsahu pak podání jest 
zřejmo, že navrhovateli jde o zjištění škody, jež vznikla na sladovně tím 
že ji VOjsko zabralo. V podání se uvádí, že nikoliv následkem smlou,,; 
mlezi vojenským erárem a navrhovatelem, nýbrž bez vědomí jeho VOjsko 
místnosti sladovny zabralo. Třebaže loho navrhovatelé' neuvádí 
výslovně, tož přece tím, že vylučujíce smlouvu', uvádějí, že VOjsko 
zabralo budovu svémocně, tvrdi, že stalo se tak na základě zákona ze 
dne 26. prosince 1912, čís. 236 ř. zák., nehať jinak vojsko budovy zabrati 
nemnhlo. V da1ším obsahu navrhovatelova podání jest výslovně uvedeno 
že VOjsko zavedlo do sllldovny přes 20 párů koní, tyto na humnech umí~ . 
stilo, humlla pak následkem umístění k'oní' že jsou zlličena. Z celého po
dání jest tedy zřejmo, že navrhovatelé domáhají se zjištění škody způ
sobené VOjskem na bu'd:ovách, zabraných dle zákona ze dne 26. pr~since 
191,2, črs. 23~ ř. zák, na vOj",nském eráru. Avšak v této věci jest pořad 
prava vyloucen, ne,boť dle §§29 a 33 cit. zákona lze se domáhati zjištění 
a náhrady škody jen cestou, v řečených §§ blíže naznačenou, tak že ani 
zjištění ani náhrady škody nelze se domáhati pořadem práva. Poněvadž 
tedy pořad práva v této věci jest nepřípustný, bylo dle § 42 j. n. stížno.sti 
vyhověti. 

Ne j v V Š š í s o ll, d' nevyhověl d'ovolací stížnosti navrhovatelově. 

Důvody: 

Usnesení v .odpoT vzaté jest dúvody Je něm/u připojenj'rmi opodstatněno. 
~ nvádí se na vyvrácenou vývodů dovolací stížnosti jen ještě toto: Stě~ 
~o'vatel ~naží s~ vylíčiti v dov,o,lací stížnosti věc tak, jako by přl zjištění 
sbod zpusobenych ubytováním voiska šlo také o zjištění dalších škod 
vzmk~ých ,v zab]'~!'Ý5'hbudovách pře d ubytováním vojska, za něž vo
Jensky erar neruel, ze tedey se jedná z části o náhradní nároky které 
~ude třc~a v7máha~i pořadem práva, a jkhž zjištění nebylo lze' odlou
CItl od, naroku, kt~re bude lze uplatňovati v řízení administrativním. Toto 
tvrz~!,I, Jest vyvraceno obsahem návrhn, zahájenému řkení za podklad 
slouzlcl~o, neboť vychází z něho nade "ši pochybnost na jevo, že stěžo
vatel mel na ~ysh pouze škody, způsobené p·okuď se týče zaviněné voj
ske!}',. zabravslm sladovnu k ubytování mužstva a k umístění koní a že 
~ake !,:ho návr~ jen .~u zlištění těchto škod směřoval. Vzhle'dem k 'tomu, 
ze stezovate!. sam pnpoustí, že domáhání Se náhrady škody a její zjištění 
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ohledně objektů zabraných k ubytování vojska dle zákona ze dne 26. pro
sincc 1912, 
o vykonávání soudní právomoci v občanských právních záležitostech ve 
smyslu § 1 j. n., na něž toliko sc vztahují ustlnovení §§ 384---389 c. ř. s. 
Nelze-li však soudům o otázce, o niž tuto jde, rozhodovati, nepatří k jich 
příslušnosti ani zjišťování dťikaztl pro taková rozhodnutí, a jelikož soud, 
jakmile byla nějaká právní záležitost u něho zahájena, jest nejen povinen 
svon příslušnost dle obsahu dotyčného návrhu zkoumati (§ 41 j. n.), nýbrž 
má též povinnost vedle § 42 j. n. v každém 'období řízení vysloviti svou 
nepříslušnost a spolu zmatečnost předcházejícího řízení, jc-Ii zahájená 
právnL záležitost 'Odňata tuzemskému sDudnictvÍ, anebo aspoň řádným 
soudům', jest usnesení rekursního soudu odůvodnenn, Že ustanovení S§ 41 
a 42 J. n. vztahují se také na návrhy na zjištění důkazů, podané dle § 384 
c. s. ř. ještě před zahájením SpOrtl, jest věc samozřejmá, a není tedy 
třeba opačný názor hájený v odvolací stížnosti zvlášť vyvraceti. 

/ 

čís. 358. 

o námitkách proti mimosondní výpovědi, jež nevyhovllie ani náležito
stem § 562, odstavec prvý a druhý, c, ř, s, nelze zahájiti soudní řízeni. 

(Rozh. ze dn~ 7. ledna 1920, Rv I 615,19.) 

Propachtovatel vypověděl pachtýřce pofe tím způsobem, že ji sděIU 
kmespondečním lístkem toto: »Tímto Vám oznamuji a zároveň dávám 
Vám výpověď na pole, budu si hu držeti sám, jelikož smlouva již před 
2 roky vypršela a muž Váš malé přídavky, které na něm požaduji, dává 
na polovic. Pole Vám víc za těch podmínek nechati nemohu, tak se vedle 
toho zařiďte." Pachtýřka vznesla PrD'ti v~Í'povědl námitky, jimž s ou d 
p r v é s t o I i c e z důvodů věcných vyhověl, ač žalobce (propachtovate]) 
uváděl, ževýp<o'věď nemá náležitostí §§ 565 a 566 c, ř. s. a že tudíž ná
mitky dle § 566 c. ř. s. nejsou proti ni přípustrty. O d vol a c í s o u d 
odmítl námitky: D ú vod y: Odvolacímu dúvodu nesprávného posouzení 
právního nelze upříti oprávnění. Žalobce proti námitkám ihned· v prvé 
řadě uvedl, že výpověď jeho nemá náležitostí §§ 565 a 566 c. ř. s .• ná
sledkem toho nemůže n"býti účinku soudní výpovědi a tudíž námitky 
podle § 566 c. ř. s. proti ní nemohou býti připuštěny. První soudce ne
hleděl k této námitce a jednal ve věci samé dále, Námitka tato jest však 
důvodnou, námitky proti výpovědi jsou nepřípustny, poněvadž písemní 
výpověď nemá náležitostí § 565, odstavec druhý a třetí c. ř. s., nejson 
udány předmět pachtu a doba, kdy má pacht končiti, vypovídající nemá 
v ruce výkazu, kdy byla výpověď doručena. Nemůže proto tato výpověď 
nabýti účinnosti jako v)'rpově'ď soudní a není tudíž výpo\~ědí, }}roi:i níž 
jsou připuštěny námitky dle § 566 c. ř. s. Pro svou neurčitost nemohla 
by výpověď ta vůbec tvořiti c"{eklíčního titu],u (§ 7 ex. ř.), .ie proto pro 
soudní úkony vůhe,c bezv}!znanillou a je zbytečno sporem' se jí zabývati. 
Měly proto námitky jalw nepřípnstné, k zahájení soudního jednání se 
nehodící. ihned býti odmítnuty, tím spíše, když sám žalobce námitku 
v tom směru vznesl. 

Ne j v y Š š J s () II d nevyhověl dovolání žalQvaného. 

Důvody: 

Dovolací důvod čís. 4 §u 503 c. ř. s. není opodstatněn. Dle § 565, odsta
vec druhý, c, ř. s. musí sdělení učiněné stranou-vypovídající pdpů.rciza 
účelem výpovědi vždy obsahovati náležitosti § 562, odstavec prvý a 
druhý c. ř. s. Aby takováto mimosoudní výpo'věď nabyla účinku výpo
vědi soudní, jest potře'bí též podmínek uvedených v odstavci třetím 
§ 565 c. ř. s, Názor dovolatelky, že se předpoklady §u 562, odstavec prvý 
a druhý, c. ř. s. nevyžadují pro platnost mimosoudní Výpovědi, nýbrž jen 
pro její vykonatelnost nemá v zákoně podkladu. Z porovnání odstavce 
druhého a třetího § 565 c. ř. s. plyne naopak. že pro platnost výpovědi 
jest vždy potřebí náležitostí § 562, odstavec prvý a druhý c. ř, s., pro 
vykonatelnost její mimo to též podmínek v odstavci třetím § 565 c, ř. s. 
uvedených. Dovolatelka uvádí, že okolnmt, kdy pacht skončiti má. je 
samozřejmá a že obě strany souhlasně věděly, že pacht má skončiti kon
cem letošního (1919) hospodářského roku, Okolnost tato zjištěna není. 
Avšak takovéto označení konce pachtu, i kdyby je byly strany na zřeteli 
měly, bylo by samo o sobě již dosti neurčité a nevyhovovalo- by u,sta
novení § 562, odstavec prv~' c. ř. S., které žádá udání určité doby (Zelt
punkt), kdy smlouva končiti má. By! i tedy se za (o mělo, že předmět 
výpovědi ]J3chtu jest nesporný, nelze to říci o lhůtě, ve které pachtovní 
smlouva výpovMí má skončiti. Náhled dovolatelky, že musí býti námitky 
podány proti každé rpimosoudní výpovědi, nemá v § 566 c. ř. s. opory, 
nebo! tento § nař}zuje.,podání námitek jen tomu, proti němuž podána byla 
taková mimosoudní výpověď, jak ji předpisuje § 565 c. ř. s. Takovou 
však výpověď, proti níž dovolatelka námitky podala, není. . 

Čís, 359. 

Uveřejnění vládního nařízení v denním tisku nenahrazuje předepsa
ného uveřejnění ve sbírce zákonů a nařízeni. 

Řádně neuveřejněný pokyn zemské politiCké správy na okresní poli_ 
tické správy nemá závaznosti na venek, byt i byl vydán na základě vlád
ního nařizení. 

(Rozh. ze dne 7. ledna 1920, Rv II 285;19.) 

Jan S. koupil. due 3. října 1918 od cukrovarní akciové společnosti 2000 
kg kaprů kilogram po 7 K 80 h, načež dne 28. října 1918 ryby z rybnika 
odebral. Z nařizení okresního hejtmanství ve ZnOjmě a z nařizení obce 
Znojma musel na Vánoce 1918 pmdati 1276 kg kaprů po 3 K: to jest za 
cenu, jak byla stanovena výnosem moravského místodržitelství ze dne 
17. prosince 1918, čís. 45.898 A/2. Jan S. domáhá se žalobou na zmíněné 
společnosti náhrady, již utrpěl rozdílem cen (7 K 80 h - 3 K = 4 K 80 h 
za I kg). So II d p r v é s t o I i c e žal'obě 'Vyhověl. D ů vod y: Přede, 
vším dlužno řešiti otázku, zda vS'nos místodržitelství ze dne 17. prosince 
1918, čís. 45.898 A/2 má platnost zákona a zda jest směrodatným pro 
soukrom.ol1rávní pDměry. Vzhledem k mimořádným poměrům, vá:lkou při- . 
voděnj'rm, byla na základě § 14 st. zákl. zákona vydána nařfzení, jimiž 
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byla vláda zmocněna, by provedlap o tře b n á opatření na poli hos 
dářském. Jde.tu () za' on ze ne 24. července 1917, čís. 307 ř, zák., jenž 
dosud platí, a na základě jehož byla pak vydána celá řada nařízenÍ, mezi 
nimi též nařízení ze dne ll. června 1916, čís. 176 ř. zák. a ze dne 26. května 
]917, čís. 235 ř. zák., jimiž byla právní jednání, proti nařízením těm smě
řující, prohlášena nicotnými. Na základě zmíněného zákona bylo vydáno 
též nařízení ze dne 4. září 1918, čís. 326 ř. zák., jehož § 5 zmocňuje zem~ 
skou poHti'Ckoll správu, by pm svfij obvod nebG části jeho ~anovila ma
ximální ceny nižší, než jak jsou dosud stanoveny. Nelze o tom pochybo
vati, že takový výnos zemské politické správy má mGC zákona, ježto 
spočívá na zákonném podkladě, a zmocnění, by byl vydán, bylo uděleno 
l!řadu zákonem. Moc takoV'oll dlužno přiznati' i vSrnosu místodržitelství 
ze dne 17. prosillce 1918, čís, 45.898 A/2, ježto byl vydán na základě 
zákona ze dne 24. července 1917, čís. 307 ř. zák., pokud se týče ze' dne 
22. listopadu 1918, čís. 41 sb. z. a n. K další otázce, zda se výnos ten vzta
huk na d ř í v čj š í již provedené kupy, jest pot&kati. Tendence zákona 
ze dne 24. července 1917, čís, 307 ř. zák. pGkud se týče nařízení ze dne 
22. Iistopadn 1918, čís. 41 sb. z. a n, směřuje k tomu, by vláda byla vzhle
dem k mimo,řádným poměrům zmocněna opatřiti, č e hot ř e b a ku 
přiměřenému zásobování. Zmocnění toto dlužno proto vykládati exten
sivně, ježto jínak by opatření pozbyla na účinnosti. Důsledkem toho byl 
nařízením ze, dne 25. května 1917, čís. 235 ř. zák, prohlášen kup úrody 
na stojato zakázaným a smlouvy O něm neplatnými, dále byla prohlášena 
nicotnýmí právní jednánÍ' o obilí a pOlních pl'odinách, jež byla uzavřena 
před zabavením -\§ I a 2 cit. nař.). Nelze tudíž o tom pochybovati, že 
příkaz stanovený zmíněným nařízením zemské správy, by prodatelé vrá
tili rozdíl' mezi; cenou prodejnÍ. a cenou' nejvyšší, jak výno-sem tím byla 
stanovena, jest právně závazným. O d vol a c í SG U d nevyhověl odvo
lání. D II vod y: V době, kdy smlouva trhová byla uzavřena pokud se 
týče ryby byly odebrány, platílo ještě nařízení rakouského úřadu pro 
výživu lidn ze dne 4. září 1918, čís. 326 ř. zák., dle něhož byla stanovena 
pro majitele rybníků nejvyšší cena 780 K za 1 q od rybníka. Toto naří
zení, jakož í ostatní nařízení ohledně sladkovodních ryb byla ponechána 
v platnosti nařízením ze dene 22. listopadu 1918, čís. 41 sb. z. a n.; pouze 
nejvyšší cena určena 300 K za 1 q kaprů od rybníka. Na toto nařízení 
odvolává se výnos moravské zemské správy politické ze dne 12. pro
sínce 1918, čís. 45.898 A/2, v němž jmenovitě se nařizuje, by vrácen byl 
přeplatek, jenž spočívá v rozdílu dříve platných cen, jak je platili ob
chodníci s rY'bami, -s nyněj'ší nejvyšší cenou. Vzhledem k tomu. že na,řízení 
ze dne 22. listopadu 1918, čís. 41 sb. z. a n. ponechalo výslovně v plat
ností'nařízení rakouského úřadu pro výživn ze dne 4. září 1918, čís. 326 
ř. zák. a že tooo, se opír" o zákon ze dne 24. července 1917, čís. 307 ř. zák., 
nelze pochybovati o tom, že cit. výnos moravské zemské správy politické 
ze dne 12. prosince 1918, čís. 45.898 Alz spočívá na podkladě zákonném, 
najmě na zmocňo'vacím zák'Oně ze dne 24. července 1917. čís. 307 ř. zák. 
Dle čl. 7 st. zákI. zák. o moci soudcovské ze dne 21. prosinec 1867, Č. 144 
ř. zák. nepřísluší soudÍ!m, by zlooumaly platnost řádně vyhlášen~·ch zá
konÍ!, mají však v pořadí stolic rozhodovati o platnosti nařízení. Nelze 
tudíž na v I á dní na říz e n í vztahovati předpis § 12 ob'č. zák., dle 

,. něhož »opatřenÍ vYdaná v jec1notHv3kh případech nepúsohí jako zákcn«. 
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zákonník pochází z daby"'p"fed:tí-sm-\Tiil---Tdidá-ž- /j,i!~ n<anzenÍ a 
opatření, vydaná vládou, ať již se jmenovala nařízeními, patenty, dekrety 
atd. pro soudce bez dalšího závazna, byla platným právem. Měl tudíž 
§ 12 'Obč. zák. vzhledem k tomu, že se v něm klade právní závaznost 
soudcovských rozhodnutí (viz marg. rubriku) protivou k zákonu, na mnli 
slovem »opatření« (Verfiigungen) ponze s o u d c o v s.k á opatření (vj'
nosy), jež právě tak jako soudcovské rozsudky JSOll v tom kterém pří
padě závazny pouze vůči stranám, na rozdH od všeobecné závaznosti 
zákonů. Jest tudíž poukaz stěžovatelky na § 12 obč. zák. neodůvodněn. 
V nynější ústavní d'obě mohou býti vládní nařízení zajisté všeobecně zá
vazna, ba mohou mítí platnost zákona, byla-Ii vydána na základě zvlášt
ního zákonného zmocnění a v rámci tohoto zmocnění. ZmDcňovacím zá
konem ze dne 24. července 1917, čís. 307 ř. zák., na němž se yýnos zemské 
politické správy zakládá, byla, jak nah·oře bylo dolíčeno, vláda zmocněna. 
by po dobll mimořádných, válkou vyvolaných poměrů nařízením vydá
vala potřebná opatření ku p'Odpoře a znovuzřízení hospodářského života, 
k zamezení hospodářských škod a 'k zásobování obyvatelstva potravi
nami a jinými předměty potřeby. Takovým opatřením b:vlo zajisté naří

zení československého úřadu pro výživw ze due 22. listopadu 1918, čís. 41 
sb. z. a n., jímž byJ zakázán vSTvoz sladko'-vodnkh r:vb a jímž byly značnč 
sníženy maximální ceny, jež snížiti byly zemské politické správy v;;"
slovně zmócněny již u~anovením §, 5 nařízení rakouského úřadu pro v,'
živu ze dne 4. září 1918, čís, 326 ř. zák. Než obě tato opatření néstačila 
"k zamezení hospodářských škod a k zásobování obyvatelstva potravi
narnl«, poněvadž zkušenosti z dooby válečné opravĎ·ovaly obavu, že, jak
mile budoll ceny sníženy, ihned ryby z trhu zmizÍ. Aby se tomu předešlo, 
bylo příkazem nutnosti, by škodu, jež vzuikne obchodníkúm, nakoupivším 
ryby ještě za staré ceny, nenesli. pou;,e tito, nýbrž by schodek nesli také 
výrobci. Opatření toto bylo tím vÍCe odůvodllěno, ježto obchodníci měli 
přijíti nejen o odměnu za p.ráci, n3Tbrž i 'o největší část velmi značných 
hotových výloh, kdežto výrobci docílili vysokých cen bez svého příči
nění pouze následkem příznivé válečné konjunktury. Opatření, o nějž tu 
jde, bylo nezbytným, by byly zame'zeny hospodářskéškod:v a umožněno 
zásobování 'Obyvatelstva, těžce ohroženého nedostatkem potravin, bylo 
tudíž vydáno v rám,ci záko;nného zmocnění, jakO norma všeobecně Zú
vazná. Nelze pnchybovati ,o toru, 'že nařízení to jako v}Tjimiečné zákonné 
opatření {Iex speciaJís) deroguje všeobecným zákonným předpisům a bylo 
již prv}"m soudem správně zdůrazněno, 'že jiná nařízení, vydaná na zá
kladě téhož zmúcňovacího zákona ze dne 24. července 1917, čís. 307 ř. Lák. 
o mnoho hJ.ouběji zasahují do hospodářského života, prohlašujÍce v jed
notlivých případech již uzavřená právní jednání nicotnými a neplatnými. 
V případě, o nějž tu jde, nebyla však dotčena zmíněným opatřením mo
ravského místodržitelství kupní smlouva uzavřená dne 3. října 1918, 
smlouva ta jest pJ.atnoll, pGu'ze výrobce jest povinen, by přispěl obchod
níku rybami k náhradě škody tím, že mu vrátí část kUlmí ceny, jež pře
vyšuje ceny nyní platné. 

Ne j v y Š š í s o u d vyhověl dovoláni žalované a žalobu zamítl. 
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Důvody: 

Nesprávné právní po~ouzení věci shledává dovolání v tom, že roz
sudek zab).·vaje se pouze otázkou formální platnosti v~'nosu mor. mÍsto
držitelství ze dne 2. pmsince 1918 čís. 45.898 A/2, přiznal mu proti před
pisu § 5 obč. zák., stanovícímu-, že zákony nepl\sobí zpět a nemají na 
práva před tím nabytá žádného vlivu, plattl!ost zákona. Dle úkona ze dne 
28. říjra 1918, čÍs. 11 sb. z. a ll. zůstaly v platnosti veškeré..dosavadni 
zákony zem5ké i říšské ja,kož i nařízení, tedy i základní zákon státní ze 
dne 28. prosince 1867 čÍs. 145 ř. zák. o vykonávání vládní a v},konné 
moci, jenž stanoví v čl. 11, že úřady státní jsou v mezích úřední 'své pů
sobnosti oprávněny vydávati na podkladě zákonů nařízenJ, udíleti roz
kazy a zjednávati jim platnosti po případě i mocí. .ležto pak soudům pří
slnší o,le čl. 7 základního zákona státního 'O moci soudcovské zkoumati 
platnost nařízem taktD vydaných, jest jim při zkoumání tom vzhledem 
k uvedenémn předpisu zákGna ze dne 28. prosince 1867 ČÍs. 145 ř. zák. 
a podle předpisu § 2 obč. zák. přihlížeti k tomu, byla-li vydána povola
ným úřadem státním, nei'sou-li v odporu s některým z platných zákonů 
a byla-li řádně vyhlášena. Je tedy po,vinností soudů zkoumati platnost 
vládních nařízení nejen po stránce materielní, nýbrž i formální. Výnos 
mm. místodržitelství ze dne 22. listopadu 1918 čís. 4.1.898 Ai2těmto pod
mínkám nevyhovuje. Výnos ten vydán byl, jak, vyplývá z dopisu téhož 
místodržitelství. ze dne 10. května 1919, čÍs. 10.472 Ai? jako p o k y n 
okresním politickým správám ,na zá\dadě výnosn ministerstva prozáso
bování lidu ze dne ll. prosinec 1918, čís. 2409 a vyhlášky téhož mini
sterstva ze dne 3. prosincc 1918. Již z okoOlnosti, že výnos ten 'llZn:lečuje 
úřad, jej vydavší, pouze jako pokyn, danÝ podřízeným politickým sprá
vám, d:okazuje zřejmě. že dlužno j:er posuzovati pouze jako vnHřní· úřední 
rozkaz podřízeným úřadům, který pro veřejnost ani určen nebyl a tedy 
ani všeGbecné platnosti nabýti nemohl. Aby vládní nařízení, byf i jinak 
vyhovovalo předpisům čl. 11 zákona ze dn, 28. prosince 1867, čís., 145 
ř. zák nabýti mohlo moci zákona, je dle :, 2 obč. zák. tfeba, by, bylo 
řád n ě, t. j. způsobem platnými zákony předepsaným vyhlášeno. Vy
hlašování vlácdníéh nařízení děje se dle předpisu patentu ze dnoe 27. pro
since 1852, čís. 260 ř. zák. a nařízení ze dne 17. února 1863, čís. 19 ř. zák. 
v zákonících říšských nebo zemských, nyní ve sbírce zákonů a nařízen,í 
státu československého, podle toho, byla-li vydána, na základě zák-m,ů 
říšských nebo zemských. Výnos moravského místodržitelství. o nějŽ jde, 
tímtG způsobem vyhlášcn nebyl a tedy moci zákona nabýti nemohl a také 
nenabyl. Tento ncdostatek nemůže odčiniti :leni ta ,okolnost, že byl vydá,u 
na rozkaz milflisterstva pro zásobování lidu ze dne ll. prosince 1918, 
ČÍs. 2409, vydaný na základě vyhlášky téhož ministerstva ze dne 3. pro
since 1918, jež uveřejněna byla v denním tisku, ježío uveřejňování vlád
ních opatření v denním tisku n,může nahraditi zákonem předep'saného 
uveřejňování v zákonících říšském nebo zemském. K této vadě dlužno 
přihlíželi vzhledem ku předpisu § 20M. zák. z !noci úřední a není proto 
na závadu; že vúbec uplatňována nebyla. Zmíněný výnos moravského 
místodržitelství vykonává však proti předpisu § 5 obč. zák. flIšivý vliv 
na iednání stran, předscvzatá před jeho vydáním a dotýká se materielních 
práv jejich, nabytých rovněž přeď jeho vydáním a proto i z toho důvodu 

II 

_ 1Jc:1ze mu přiznati moci zákona. Je nesporno,-že--ža-ID-llGe-koupi-! dne 3. října 
1918 od žalované 2000 kg ryb z hráze za 7 K 80 h za 1 kg a že ryby ty 
dne 28. října 1918 od n,í také přijal. Poněvadž tato kupnLcena odpovídala 
maximálním cenám dle nařízení vyživovacího úřadu ze dne 4. září 1918. 
čís. 326 ř. zák. tehdy platným, uzavřena byla mezi stranami platná kupní 
smlouva, z'e které žalobce nabyl práva na odevzdání koupeni'ch ryb, ža
lovaná pak na zaplacení kupní ceny smluvené. Tato smlouva byla také 
oběma stranami splněna, ježto žalovaná žalobci koupené jím ryby Gde
v7..dala a on jí zase kupní cenu vYJ)latil. Nabyl tedy žalobce vlastnictví 
ku konpeným rybám, žalovaná ,pak stala se vlastnicí kupní ceny, nahyla 
tedY práva ve smyslu § 5 obě. zák. Toho,(o práva žalované dotýká se 
citovaný výnos moravského místodržitelství tím zpi'tsobem, že mění pu
kud se týče snižuje smluvenou cenu ku-pní a nutí žalovanou k částe'čnému 
vráceni jí žalobci jako kllpci, ač k takovému opatření není žádného zá
konného důvodu, c{)'ž je zřejmým porušením zásady stanovené §. 5 o·bč. 
zák. a příčí se i předpisům zákona ze dne 24. července 1917, ds. 307 
ř. zák., který zmocňuje vládu pouze ku vydání opatření, jichž třeba ku 
znovuzbudo.vání hospodářského života, k odvrácení hOSPDdářských škod 
a ku zajištění obyvatelstva potravinami, ježto meze tohoto zmocnění 
zřejmě p'řekračuje. Ostatně kdyby i zmíněný výnos mor. místodržitelství 
bylo pokládati za předpis všcobecuě závazný, nemohl by žalobce jako 
dzinec z něho odvozovati prG sebe žádných důsledků, poněvadž byl u,rčen 
pouze ku hájení zájmů .\lbyvatelů státu československého. 

Čís. 360. 

Urážka ua cti spoluzaměstuance,naimě pak nadřízeného spoluzaměst
nance jiným zaměstnancem· jest duležitým d.ůvodem, pro který může za
městnavatel provinivšího Se zaměstnance ihned za služeb propustiti. P"áva 
toho nepozbude tím, že na cti uražený spoluzaměstnanec zaměstnanci 
nrážku prominul. 

Krádež na zaměstnavateli lze uplatňovati jako důvod okamžitého pro
puštění zaměstnanee i teuda, když zaměstnavatel po čas trestního řízení 
zaměstnance ve službách podržel a k řízeni trestnímu se nepripojil. 

{Ro,zh. ze dne 7. ledna 1920, R.v II 300d9.) 

Cyril P. bYl zaměstnán jako pacholek ve dvoře cukro'varské společ
nnsti. V březnu a dubnu 1919 spáchal na zaměstnavatelce krádeže uhlí, 
pro něž byl právoplatným rozsudikcm okresního soudu ze dne 4. června 
1919 'Odsouzen. Kromě toho obvinil dne 5. května 1919 veřejně a před více 
lidmi hospodáře ve dvoře zan1ěstriávatelky Jana K-a, že ukradl velko
statku jetelové semínko, slámu a hrách a že šantmčr s potahy, dávajc je 
za špendáže. Pro tyto výroky vznesl n" něho Jan K. obžalobu pro urážku 
lla cti a v řízení, jež na základě jcjín1 bYlo provedeno, se prokázalo, že vý
roky Cyrila P-a nespočívaly na pravdě;obžalGvaný pak u SOlldu obvinění 
who litoval, Jan3 K-a odprosil a dal mu zadostiučinění, načež mu 
tento prominul. Současně vyřízena byla smírem 'Obžaloba Cyrila P-a na 
Jana K-a pro urážkul1a cti, jíž prý se Jan K. dopustil téhnž 5. května 1919, 
nařknuv Cyrila P-a z krádeže cukru a uživ pTotí němu nadávek. Na zá-
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kladě llvedenýclLtre«tních činů Cvrila P-a domállá se zaměs[navatelkgn -~~---'ir-~-~-~~'~ 
žalobou, podanou dne 27. června 1919, zrušení pracovního poměru mezi 
ní a Cyrilem P-em a žádá dále, by Cyril P. vyklidil služební byt ve dvoře. 
S o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. D ú v o cl y: Soud nepovažuje 
spory pro urážku na cti, které jednak žalovaný vedl proti hospodáři ža-
lující firmy a které jednak byry od téhož hospodáře proti němu vedeny, za 
tak podstatný důvod, j'enž by bránil dalšímu trvání námezdního poměru 
mezi žalovaným a žalující firmou, zvláště když obě strany"se smířily 
a své urážky zpětvzetím žalob odvolaly; mimo to, nebyl zkalen poměr 
žalovaného a hospodáře žalující firmy pouze jednostranně od žalovaného, 
tedy z viny jeho, nýbrž, jak z oboustranných žalob pro nrážku na cti 
vyplývá, z obou stran. Ani zjištěné oclsouzení žalovaného pro krádež uhlí 
ke škodě žalU'jící firmy není podstatným dúvodem, vylučujícím z viny ža-
lovaného námezdní jeho p'Oměr k žalující firmě, neboť, iak již trestní sol1d 
mzhodl, žalovaný, dosud zachovalý, spáchal krádež jen v nepatrném 
množství a k tomu ještě z bídy, takže za nějakého absolutního škildce 
ž<lJlujíci firmy a vúhec zloděje ho považovati nelze, nehledě k tomu, že 
žalující firma žalovanému náhradu škody vúbee prominula. O d v o-
I a c í S'O U d žalobě vyhověl. D ú vod y: Především nutno přisvédčiti ža-
lobkyni, že první soudce nesprávně ocenil výsledky prúvodního řízení, 
když ani v urážce na cti, které se žalovaný proti .lanu K-ovi', hospodáři u 
žalobkyně a svému představenému clopustil, ani v krádežích uhlí, jež ža-
lovaný jednak na žalobkyni, jednak na majitelce dolÍ! spáchal, neshledal 
důležitého a tudíž dostatečného důvodu k tomu, by žalobkyne ihned bez 
výpovědi zrušHa služební poměr žalovaného (§ 1162 obě. zák.). Co se 
oné urážky na cti ďotýče, dlužno na základě trestních spisú okresního 
soudu vzíti za prokázáno, ž'e žalovaný drne 5. května 1919 veřejně a před 
více lidmi ,obvinil hospodáře ve dvoře žalobkyně Jana K-a, že týž ukradl 
velkostatku jetelové seménko, slámu a hrách a že šantročí s potahy, dá-
vaje je za špendážc. Za prokázáno také bráti dlužno, že toto o,bviňování 
bylo nepravdivé, nebo! žalovaný u soudu O'bviňování toho litoval, Jana 
K:-a odprosil a mu zadostiučinění dal. Tímto křivým obviňováním žalo-
vaný nade vši pochybnost Jana K-a, ustanoveného to nacl sebou dozCYrce, 
těžce na cti urazil. Urážka na cti zaměstnance vůči spoluzaméstnanci a 
dokonce vůči představenému je však důležitým dúv,odem, pro který za-
městnavatel může služební poměr ,okamžitě rozváz,ati,§ 1162 obč. zák.). 
Tak aspoň uznává takovou urážku na cti vůči spolu zaměstnaným 
a zvláště vůči představeným spáchanou za důležitý důvod k okamžitému 
rozvázání služehnfho poměru čelední řád pro' Moravu ze clne 1. května 
1886, čís. 53 z. zák. (§ 27 odstavec třetí); živnostenský řád 'Cs 82 g), 
zákon o -obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák., 
zákon o statkových úřednících ze dne 13. ledna 1914, čís. 9 ř. zák. (~ 29 
odstavec sedmý) a zajisté i občanský zákon v § 1162 obč. zák. rovněž tak 
hledí na urážky na cti zaměstnance vůči představeným a sp'oluzaměstna-
nýrn; vždyť urážky na cti ruší kltdné soužití zaměstnanirch. kazl zdárnou 
ptáci podniku, otřásají, zejména když spáchány byly vúči představeným, 
pořádkem, který u každého podniku je nutným; důsledně při urážkách na 
cti mizí důvěra zaměstnavatelova k pacl1ateli jich a bez dllvěry mezi za-
městnavatelem a zaměstnancem není služební poměr dobře mo,žn:('. By,lo 
proto urážku na cti, spáchanou žalovaným na .Janu K-<ovi uznati Z8 dúle-

13 

žit}' důvod k okamžitému ro'zvázál1Í služ'e·bniho_ -P-Oměru _se žalovaným. 
Tím, že žalovaný, jsa pro urážku tu stíhán, jí pak litoval, zadostiučinění 
dal a ták odpuštění u Jana K-a a své beztrestnosti dosáhl. nepřestala 
urážka, jak mylně za to má první soudce, býti důvodem I;ro ~ to, by žalob
kyně služební poměr žalovaného okamžitě přerušila. Důvod ku zrušení 
služebního poměru je dán spácháním urážky a záleži potom ien na za
městnavateli, zdali pro onu urážku míní proti zaměstnanci Vystoupiti, jej 
z práce propustiti, či nikoli; vedlejší je však, zda ona urážka byla uraže
nDU třetí nsohou trestně stíhána, čili nic a zda oncn třctí, uražený, urážku 
prominul. Rovněž vedlejší je ,okolnost, že zaměstnaný snad z rozčilení, 
v daném případě snad proto, že Jan K. ho před' tím z krádeže cukru nařkl 
a mu zlo-dějů nadal, se dopustil oné urážky na cti. I za takových okolností 
působí ur'ážka v podniku rušivě a je důvodem zaměstnavateli, by služební 
poměr se zaměstnancem ihned přeruši'l. Steině, ba ještě vice závažnSrm 
důvodem, opravňujícím žalobkyni k okamžitému propuštění žalovaného, 
jsou krádeže uhlí spáchané žaIovaným na žalobkyni v březnu a dubnu 
1919. Že žalovaný krádeže ty spáchal, je prokázáno, právoplatným roz
sudkem okresního soudu ze dne 4. června 1919_ Tyto krádeže příčí se za
iisté poctivosti a věrnosti ve službě a jsou proto dostatečným dúvodem, 
by služební poměr žalovaného byl zrušen (§ 27 čís. 4 čeledníhn řádu pro 
Moravu,§ 82 d) živn. ř., § 27 odstavec prvý zák. o obchod. pomocní
cích, § 29 'Odstavec prvý zákona o statkových úře'dnících a § 1162 obč. 
zák.). Oproti mínění Illvního so,udce dlužnO' uvésti, že stačí k okamžitému 
zrušení služebního poměru samo spáchání krádeže; zdali krádež byla pak 
trestně stíhána, zdali okradený k řízeni trestnímu, se připojil a zdali vůbec 
náhradu škody žádal, je ved'lejší. Z těchto, dúvodú nelze tedy říci, jak 
vyřkl první soudce" že bY krádež přestaI-a býti důležitým dúvodem k roz
vázání služebního p'Oměru; první soudce, uSllzuje takto, o'cenll ne,správně 
výsledky řízení a také pochybil právnicky. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl d'ovolánj žalovaného, 

D Ů VD dy: 

Dovolání, uplatňuiící dovolací důvod čís. 4 § 503 c. ř. s., nemuze vy
vrátiti správné důvody soudu odvolacího, k nimž se poznamenává, že od
puštění urážky mělo sice za následek, že žalovaný unikl soudnímu potre
stání, nelze však z něho vyvorovati, že by jím urážka na cli pozbyla 
jakékoli účinnosti i v lom směru, že by nemohla vÍCe býti uplatňována jako 
clůležit:í' důvod pr'O rozvázání služebního pomeru žalobkyní, zvláště ana 
žalobkyně v trestním řízení .stranou nebyla, tedy nějaké účinky odpuštění 
ji ani nemohly postihnouti. Stejně neodůvodněn ie závěr, jejž činí dovolání 
z toho, že žalobkyně ponec!Javši 'žalovaného několik měsíců po spáchání
krádeže ve svých službách a nepřipoj,ivši se k řízení trestnímn iako sou" 
kromá účastnice, p'ozbyla práva, krádež jalm důvod pro zruše;í poměrn 
služebního v tomto SPOTU uplatňovati. Vyčkala-l'Í žalobkyně výsledku ří
zení trestního, jenž byl zjištěn teprve rozsudkem ze dne 4. června 1919, 
nežli podala žalobu, což se stalo už 27. června 1919, užila jen p'otřebné 
procesní opatrnosti, jíž nelze přikládati účinku, jí žalovaným přiklá:daného; 
rovněž nelze usuzovati z toh'O, že se žalo,bkyně nepřipOjila jako soukromá 
účastnice k řízení trestnímu. že by se bvla vzdala práva žalovaného pro 
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krádež ze služeb svých propustiti. zvláště, uváží-li se, že připoiiti se k.řl: _________ ~---------
zení trestnímu- -je po -zákonu jejím právem, nikoli pDvinností. Také nemá 
vlivu na věc, že žalobkyně neuplatňovala krádež jako diJvod PID oka-
mžité rozvázání služebního poměru ihned v žalobě, nýbrž teprve v úst-
ním jednání, prolože byla k tomu dle §§ 179 a 235 odstavec čtvrtý c. ř_ s. 
plně oprávněna. 

Čís. 361. .. 
Náhradní nárok proti železnici dle všeobecných předpis .. občanského 

zákonnika o náhradě škody není s hlediska právoplatně rozsouzené ro~ 
zepře totožnÝm s nárokem z ručení železnic dle zákona ze dne 5. března 
1869, čís. 27 ř. zák. 

{Rozh. ze dne 8. ledna 1920, Rl 461/19.) 

Rozsudkem prv,é stolice (zemský soud: v Praze) ze due 9. dubna 1918 
zamítnuta žaloba Artura B-a, jíž domáhal se dle předpisů občanskébo.zá
koníka na dráze n;>hrady škody, ježto- utrpčl úraz výbuchem třaoskaviny 
v hořícím nádražním skladišfii. Zamítnutí žaloby odůvodněno tím, že ža
Io-bce neprokázal zavinění žalovaného železničního eráru dle předpisů ob
čanského zákoníka. Když pak rozsudkem odvolacího soudu ze dne 21. 
ledna 1919 bylo wzhodnuto v Hném sporu, z«kládajícím se na téže ne
hodě, že výbuch třaskaviny v hořícím skladišti dTáhy jest příhodou v dÚ" 
pravě, žaloval Artur B. znovu u obchodního soudu na z~kladě zálw~a 
o mčení železnic z-e dne 5. března 1869, čís. 27 ř. zák. Zalovaný erar 
vznesl námitku rozepře rozsouzené. P r v Ý s o u cl námitku zamítl z těchto 
d Ů vod ů: V tomto případě jest právoplatně rozhodnuto pouze o žalob
cově nároku. pokud byl vznesen na základě předpisů občanského záko
níka. Nyní up-latňuje ž,alobce nárok z ručení dráhy dle zákona ze dne 
5. března 1869, čís. 27 ř. zák., jeho nárok spo-ČÍvá na ručení se zákona, 
kdežto v dřívějším sporu šlo o ""rok na néhradu škody dle občanského 
zákoníka, to jest o, ručení za vinu.. Rek II r s II í s O' II d námitce rozsOu
zené ro-zepře vyhověl a žalobu odmítl. O dil vod n ě n í: Práv·ě tak jako 
ve dřívějším sporu, jde i v této při O' nárok na náhradn ško,dy. Právním 
důvodem, z něhož žal'obce v obOjím případě odvozuje sviIi nárok, jest 
tvnená náhradní povinnost 'dráhy. Jsou tudíž totožnými jak okoln"sti, 
na nicM nárok se zakládá, tak i právní důvod, z něhož jest nárokodvo-· 
zován. Z toho, že žalobce v pitvndnim sporu odvozoval svl1.í nárok z usta
novení občanského zákoníka, kdežto v tomto sporu ze zákona o ručení 
železnic, nelze ještě Vyvozocvati, že by tu šlo Q dva rozličné právnídů
vody. ŽaT,obce není povinen, by uváděl v žalobě zákonná ustanovenÍ, jež 
jeho žalohní nárok ospravedlňují, vývody takové do žaloby vilbec ne
patří {§§ 78, 226 c. ř. s.). Lhostejno, že žalobce použiv nesprávně zákon
ných ustanovení, uplatňoval prvotně S~(lj' nácok na soudě, jenž byl ne" 
příslušným rozhodovati 'o nárocích ze zcvláštního zákona o ručení že
leznic. Míní-li prvý soud, že právní důvod ObOll žalob není totožným ani 
z toh" důvodu, poněvadž nárok na ná,hradu dle zákona o ručení želeZniC 
jest nárokem z mčeuí dráhy po samém zákonu, kdežto nárok rla náhradu 
dle předpisů ohčanského zákoníka o n"hradě škody oP'írá se o ručení za 

15 

vinu,-j-es-t -názor ten potu-cl m~y!ný-nl",' že ručení-zKnrtlrradll-škOdy oplTa se 
povždy o zákon a že i zákon o ručení železnic vychází ze zásady viny, 
již ovšem II dráhy předpokládá, a zbaYUie pouze žalobcebřemelledůkazc 

níhD o tom, že zavinění se stalo. 
Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvé stolice. 

Odůvodnění: 

Zákonodárný dúvod účinků práv-omo-ci věcného rozho.dnutí soudcov
ského' jest ten, by právní záleži-tost, o které soud již iednoll ve véci roz
hodl, nebyla znova řešena ať týmž ať jiným sOltdem. By tu byla roZSOll
zemi rozep-ře, je třeba dVOjího. Musí se jednati 'O t1'ž nárok a mezt týmiž 
stranami. Že v tomto případě jest zde totožnost strau, jest samo-zřejmo. 
Ohleduě nároku pokládá rekuTsuí soud nárok vymáhaný žalobou, o niž 
tu jde, za toto'žný s nárokem, který uplatňoval žalobce žalobou podanou 
dne 27. listopadu 1917 u zemského soudu v Praze, jež však byla zamít
nuta .rozsudkem téhož soudu ze dne 9. dubna 1918. Nár{lk, j'ejž činí si ža
lobce proti žalovanému, jest tehdy to'tožný, když spočívá na témže' s k II t
k o v ém a p r á v II í m podkladě. V první řadě rozhodnie tedy totožuost 
s k II t k o v é h <) podkladu, z kterého se nárok vyvozuje. I kdyby tu byl 
týž p'rávní důvod-, o který se žaloba opírá, nem'ůže hy-ti řeči o to t o ž
no s t i .nároku, jsou-li tvrzeny jiné skutečnosti, z llichž se dovozuje. Za
lobce ovšem jo v prvé ""-alobě u zemského soudu domáhal ,se náhrady 
škody utrpěné úrazem, jako v této žalobě, avšak náhradní povinnocst ža
lova1Jlého eráru od'vozo'val z j i TI Ý c h skute'čností, nežli činí v této žalobě. 
Pokud ovšem líčil svůj úraz a jeho následky, jest skutkový přednes jeho 
přirozeně týž. Tím však není ještě celý skutkový podklad jeho žaloby vy
čerpán. V prvé žalo'bě u zemského soudu tvrdil, že úraz ten přivodila mu 
železnilční správa svou vinou, pokud se týče nedbalostí svých zřízenclt 
a uváděl v tom směru řadu sku-tkových okolností, z nichž zavinění to 
vyvozoval. Tyto skutečnosti, jimiž ,pro,kazoval žalobce 'zavinění dráhy, 
tvořily podstatnou část objektivního základu žalo.bního nároku první ža
loby. Jeli-kož se mu však důkaz o těchto tvrzeních nezdařil a soud zavi
nění dráhy vyloučil, byl nárok j'eho zamítnut. V nynějŠÍ žalobě uplatňuje 
žalobce ovšem zase náhradní nárok ze svého úrazu, avšak povinnost 
k náhradě neopírá se o to, že jest tu z a v in ě ní dráhy, nýbrž tvrdí se 

. odchylně ocl žaloby prcvnÍ, že úraz, z kterého škoda vzešla, přIvoděn byl 
pří hod 'O U v d o'p r a v ě dráhY, za který železnice zodpocvídá dle § 1 
zákona o ručení železnic. Jako u<lálost v dopravě uvádí se právě vý'buch 
vál>ců s kyselinou uhličitou, kteráž, ana se udála ve skladišti. musí dle 
žaloby za wdálost v dopravě rýti. 'považována. Okolnosti skutkocvé, že 
úraz přivoděn byl událostí v do,pravě, v prvním sporu žalobce netvrdil 
a z ní také náhradní povinnost dráhy wwdvozoval. Tehdy Vyvozoval 
nárok z určitého zavinění, které bylo také předmetem prvního rozhodo
vání.. Jelikož usní o tomto určitém zavinění dráhy iednati se ,nemá. llirhrž 
o tom, jle-li tu žalo,bcem tvrzená událost v dopravě a zdali mu z ní úraz 
vzešel, nelze uznati, že by předmětem rozhoclO'vání hy! nárok založený 
na témže skutkovém a právním podkladě a proto prácvem první soud 
usoudil, že není tu rozhodnuté rozepře a námitku toho obsahu žalova
ným vznesenou zamítl. 



lb 

Čís. 362. 

Proti opatrovanci, jehož zástupce (podpůrce), řádně byv obeslán, k lí
čení se nedostavil, lze vynésti rozsndek pro zmeškání. 

Byla-li kupní smlouva pro prodatelovu osobní nezpiisobilost neplatna, 
nemá kupitel, jemuž věc byla evikcí odňata, proti pro dateli nároku ze 
správy, nýbrž může se na něm domáhati jen toho, oč by se obohatil, a ná
hrady nákladu na věc. .. 

(Rozl!. ze dne 8. ledna 1920, Rv I 575/19.) 

Žalobce koupi! a převzal od žalovaného. dne 24. února 1919 koně za 
ujednanou cenn 1580 K, již ihned zaplatil. Dne 25. března 1919 byl mu 
však kůň státní správou odňat, ježto se prokázalo, že jde O erárního k011ě. 
Žalobce vyzval nejprve žalovaného, by mu nahradil zaplacenou kupní 
cenu a další škodu, což však žalovaný odmítl, uváděje, že jest částečně 
zbaven svéprávnosti a že smlouva kupní, jež se stala bez svolení pod
půrce, jest neplatnou. Žalobce založil pak svou žalobu na ustanovení 
§§ 877 a 1447 obč. zák. a žádal vrácení kupní ceny 1580 K a dalších 
280 K, jež vynaložH na krmení a hlídání koně. Podpůrce žalovaného, byv 
řádně obesIán, se ku prvému roku nedostavil, načež s Úl II d p r v é s t o-
l i c e vynesl na návrh žalobcův rozsudek pro zmeškání dle žaloby. O d
vo I a c í s o u d nevybověl odvolání žalovaného. D ů vod y: Žalovaný 
opodstatňuje názor, že tu nejde o zmeškání, ustanovením § 233 obč. zák. 
a uvádí, že poručník (podpůrce) musí míti svolení soudu poruč'enského, 
by mohl dluh uznati, jinak že by bylo takové uznání dluhu neplatným. 
Tím spíše nutno prý svolení takové vyžadovati, jde-li o prácvní následky 
z nedostavení se poručníka (podpůrce) k prvému roku. Z těchto vývodú. 
jest zřejmo, že žalovaný vlastně uplatňuje důvod zmatečnosti dle čís. 5 
§ 477 c. ř. s., zastávaje názor, že protí opatrovanci, jehož zástupce, řá"htě 
byv obesIácn, se ku jednání nedostavil, nelze vynésti rozsudek pro zme
škání, poněvadž tomu brání nedostatek zákonného zastoupenÍ. Leč názor 
ten není správným. Opatrovanec jest zastupován zákonným zá:stupcem 
na soudě i mim;o soud. Dle ~, 5 c. ř. s. jest považovati v řízení sporném, 
jednání a opomenutí zástupcova za jednání a opomenutí zastoupeného. 
V tom, že se zákonný zástupce nedostaví k roku, nelze spatřovati po
drobení se žalobě, nýbrž doznání skutlmvých okolností, jež však není ta
kovÝm jednáním, k němuž by se dle§ 233 obč. zák. vyžadovalo soudního 
schválení. Svolení takové není tudíž p'ředpokiadem, bY mohl býti vy
nesen rozsudek pro zmeškánÍ. Nesporno jest, že žalovaný jest částečně 
zbaven svéprávnosti a ze spisů vysvítá, že byl podpůrce řádně obeslán 
k prvému roku. Není tu tudíž tvrzené zmatečnosti. K: důvodu nesprávného 
právního posouzení věci uvádí žalovaný, že Ilplatňovaný .nárok jest na
rokem z obohaceni ve smyslu §.§ 1431 a násl. obč. zák., jenž předpokládá, 
že byl žalovaný skutečně obohacen, že prý však ani dle údajů žaloby 
nel",e mluviti n nějakém obohacení žalovaného, Dle .obsahu žaloby žalobce 
koně od žalovaného kO'upil, zaplatil a převzal, žalobce byl vyzván, by 
koně vrátil a žalobci by] kůň odňai. 2alobce domáhal se na žalovaném 
náhrady škody. 2albba prý tudíž sama doznává, že žalobéi byla způso-
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škoda tíHl, že koně přijal, a ch-ce -pr1~-tudÍž-žérlobce- pru-tipr<Ívně škODU 
tu přesunouti na žalovaného. Leč tato námitka žalovaného není opodstat
nčna. Žalobce uvedl sice, že koně od žalovaného koupil a převzal. a že 
mu byl kM odňat, tvrdil však dále, ž;e žalovaný mu odmítl nahraditi 
škodu, již požadoval z důvodu správy, uváděje, že smlouva byla uzavřena 
bez svolení podpůrcova, že jest tndíž neplatnou a že není proto povinen 
ze správy. Ježto žalO'vaný zmeškal prvý rok, jest pokládati' žalobcúv 
skutkový přednes dle § 396 c. ř. s. za pravdivý. Le,č z obsahu žaloby vy
svítá, že i žalobce považuje kup za neuzavřený. Žalobce .opírá totiž SVll} 

nárok o § 877 obč. zák. a uvádí výslovn'č, že povinnost žalovaného k ná
hradě jest tu i tehdy, byl-Ii kílň, ježto' smlouvu jest pokládati za neuza
vřenou odmat nikoli ze jmění žalo-bee, nýbrž ze jmění žalovaného, V této 
SOllvisl~sti jest žalnbcovu údaji, že mu byl kůň odňat, jen tak rozuměti, 
že byl kM z jeho mod, z jehO' držení, tedy fy s i c k y odňat. prnti čemuž 
žalobce výslovně zdúrazĎuje, ž.e p r á vně byl o·dňat ze jmění žalovaného. 
Ze žalobcova skutkového přednesu tedy vyplývá, že obě strany sho,duií 
se v tom, že kupní smlouva jest ničí ~ neplatnou proto, že byla uzavřena 
bez souhlasu podpl"ce žalovaného. Názor tento jest plně o·důvo'dnen. Dle 
§ 244 obč. zák. a § 5 řádu o zbavení svéprávnosti nemůže ten, kdo jest 
zbaven svéprávnosti, bez p.odpůrcova svoIení ničeho ze svého jmění zci
zovati aniž se zavazovati. Žal{)vaný nemohl (u,díž kupem, jehož neplat
nost nejprve sám nal'QJtal, převésti koně do žal.obco0Ja vlastnictví. Ža
lobce nestal se vlastníkem koně, třebas mu byl předán, nýbrž pouze drži
telem a to bezelstným, než nepo'řádným. Kůň zústal i po kupn částí ma
jetku žalova'ného. Byl-li pO' té kůň zahaven státní správou, hylo zaba
vením .dotčeno jmění žalovaného, jenž jest dle § 877 obě. zák. povinen, 
navrámi nejen vyplacenou kupní cenu, nýbrž vůbec vše, čeho se mu ďa
stalo z neplatné smlouvy, ježto by tím byl obohacen a ježto bylo plněno 
v předpokladu, že uzavřená smlouva jest platnou. Obievilo-Ii se však do
datečně, že smlouva jest neplatnon, odlpadl též právní dilvod. na základě 
něhož žalovaný užitek bral (§ 1435 ·O'bč. zák.). To, co 'bylo plnčno, nutno 
dle § 1447 obě. zák. takovým způsobem navrátiti nebo nahraditi, by jeden 
netěžil ze škody druhého. Dlužno tudíž v prvé řadě navrátiti kupní cenu. 
Žalovaný namítá proti tomu, že jest PlYvinen vrátiti kupní cenu jen, bu
de-li mu též kůň vrácen, což však není možno.; proti nárokU' na náhradu 
výloh krmení a hlídání koně namítá však, že žalobce krmil a hlídal svého 
vlastního koně, nikoliv však koně žabvaného, že tudíž chybí animus 
obUgandi a že tu není podmínek § 1037 obč. zák. Ani tatt> námitka není 
opodstatněna. Bylo již shora vylíčeno, že kůň zůstal vlastnictvím žalova
néhn a že byl' státní sprá vou odňat z_majetku žalovaného. Žalobce není tudíž 
povinen, by koně vrátil. Pokud jde o krmení a hlídání koně, krmil a hlídal 
sice žalobce koně v domnění, že J'de o jeho vlastního konč, vskutku však 
krmil koně žalo,vaného, a to právě jen za předpokladu, že kup jest plat
ným. Náklady takto vzešlé byly nezbytnými, by kůň byl zachován, ža
Lobcova držba byla bezelstnon a př!sluŠí tudíž dle § 331 obč. zák. žalobci 
nárok na náhradu těchto nákladú. Není třeba bHže odúvodňovati, že jde 
o obohacení nejen tehdy, obdržel-Ii kdo plnění bez právního důvodu, 
nýbrž i tenkrát, byly-li výdaje, jež kdo má nésti sám, zapraveny někým 
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iiným. Nárok na náhrad" d'dajů iGSt-iud{4-s..hlwi"ka-.b.czdůY-Dilného obo
hacení opodstatněn. 

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

D ů vo dy: 

Žalovaná strana uplatňuje proti rozsu-dku odvolacího soudu dov{}lací 
důvody čís. 1 a 4 § 503 c. ř. S., leč neprávem. Jako zmatečnost vytýká, 
že prvý žalovaný, j'enž zbaven byl částečně svéprávnosti, nebYl v řízení 
v prvé stolici zastoupen zákonným zástupcem, jelikož jeho podpúrcc ne
byl řádně k prvnímu wku obeslán. (§ 477 čís. 5 c. ř. s.l Avšak tent.o dúvoa 
zmatečnosti vyvrátila již s dostatek sto-li ce druhá, takže v tom směru 
stačí úplně, poukázati na důvody rnzsudku jejího, jimiž také zcela vý
stižně jest opodstatněno a ze zákonných předpisů vyvozeno, že návrhu 
žalobcovu, by pro zmeškání strany žalované hyl vynesen rozsudek dle 
§ 396 c. ř. s., bylo právem vyhověno. Stačí v tom směru o-dkázati dovo
latele na judikát čís. 233 s připomenutím, že když podpůrce strany žal Oe 

vané by! řádně obeslán a výkaz o tom soudu byl po ruce, nebylo tu žád·
ného z důvodů § 402 c. ř, s., ze kterého by bylo vyloučcno zmeškání 
strany. V tom směru není tu tedy také nesprávného právního' posouzenÍ. 
Ani ve věci samé nelze rozsudku vytknouti nesprávné právní posouzení~ 
naopak právní vývodY jeho odpovídají ve všem stavu věci a zákonu. 
Především dlužno poukázati k tomu, že rozhodnutí sluší položiti za zá
klad výhradně toHko skutečnosti v žalobě tvrzené, jež dle §396 c. ř. s. 
pokhÍJdaiÍ se za pravdivé, Proto mnsí zustati bez p'ovšimnutí všechna od
chylná tvrzení strany žalované, jež jsou dle § 482 c. ř. s. nepřípustnými 
novotami. Die skntkového základu žaloby koupil žalobce 24, února 1919 
oďžalovaného klísnu za 1580 K. Tato· klisna nepatřila však žalovanému, 
nýbrž byl to kůň erární, kterého musil žalobce státní správě dn~ 15. března 
1919 odvésti zvěděv o tom teprve z příslušného příkazu. Zalobce do
máhal se pr~to nároku ze správy (evikce) na žalovaném, byl však s ná
rokem .svým, když žalovaný prokázal neplatnost trhové smlouvy, kterouž 
bez zákonného svého zástupce u7","vřel, zamítnut. Byla-li však, jak mezi 
stranami právoplatně bylo rozhodnuto, smlouva neplatna, pak splatí! ža
lobce a žalovaný přijal trhovou cenu bez právního duy-odu a každá ze 
sml1lvních stran musí vrátíti druhé to, co od ní přijala k svému pr-Dspěchu, 
byžáldný z nich nehyl obohacen na škodu druhého. Zásadu tu vytkl jak 
§877 ohč. zák., tak i § 921 obč. zák ve znění novelisovaném při odsto-u
pení od smlouvy a § 1431 ohč. zák Zcela důvodně uznal tudíž odvolací 
soud, že žalovaný jest povinen vrátiti pokud se týče nahraditi žalobci 
přijat01l cenu trhovou. Avšak nejen tuto, nýlYrž i nutné náklady, které 
žalobce na živení konč, kterého dle tvrzení žaloby, jež dle § 396 c. ř. s. za 
pravdivé musí býti považovány, pro chatrný stav tělesný (pří1íšnoa jeho 
hubenost) k práei používati nemohl a který mu proto žádného užitku ne
poskytl,v čiístce 280 K vynaložil. Objem náhradní povinnosti řídí se dle 
§ .1437 obč. zák. podle toho-, zdali sluší pova~ovati příjemce za bezelstného 
držitele čili nic, Kdežto žalnbce neznajícího ani dÍlvodu neplatnosti smlou
vy ani okolnosti, že kůň nepatří žalovanému, sluší uznati za bezelstného· 
držitele a proto- mu, jak správně uznal odvolací soud, přísluší nárok 
náhradní za vynaložený na věc nutný náklad (§ 331 obč. zák), jeví se 
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žal-ovarl:\\ kter~' svou nezpůsobilost k uzavÍrání- -sm-luv přece znal, držt
tclem obmyslným, a proto dle § 335 obč. zák musí nahraditi protistraně 
všechnu jí zpúsobenou škodu, která činí právě tolik, co vynaložila ze 
svého majetku na výživu koně a oč by se žalovaný na újmu žalobc(}vu 
ohI>hati!, jelikož by, kdyby kůň II něho byl zůstal, jak Se státi mělo, sám 
byl totéž ze svého vynaložil. Jest OVŠem pravda, že by měl žalobce koně 
vrátiti, avšak -od této povinnosti jest jednak vedle § 1447 obč. zák. osvo
bozen pro nemožnost nezaviněnou, jednak vedle § 1437 obč. zák., poně
vadž jak(} bezelstný držitel jest povinen vrátiti jen to, co má ve svých 
rukou, leč by mu byl z okolnosti, která nemožnost vráeení způsobila, 
vzešel nějaký prospěch, kterým by se obohatil na újmu druhé strany, 
čemuž však v tomto případě tak nenL Správně tedy odVOlací soud případ 
po právní stránce posoudil a dovolání marně poukazuje na předpis § 333 
obč. zák., poněvadž ten nemá na mysli nárok proti obohacenému. 

Čís. 363. 

Složil·li kupitel pro prodatele na jeho pOUkaz kllpní eenu II osoby třetí, 
nevznikl mezi kllpltelem a osobon třetílJoměr schovatelský, aniž jiný 
právní poměr. 

(Rozh. ze dne 13. ledna 1920, R I 495119.) .. 
Antonín J. koupil dne 12. října 1918 od Josefa P., jenž se vydával za 

plnomncníka Karla B·a, vagon zápalek "Helios" čís. 306.670 za 55.000 K, 
pří 'čemž bylo ujednáno, že kupitel má 20.000 K zaplatiti i hne d vlwn
eeláři Dr. Bedřicha J-a, zbytek pak že zaplatí, až mu bude ve Lvově zhoží 
v pořádku odvedeno. D~le bylo ujednáno, že zápalky budou odevzdány 
dne 14. října 1918 na nádraží ve Lvově, kam za tím účelem Antonín J. 
s Karlem B. následujícího dne odjedou. Josef P. odevzdal Antonínu J·ovi 
podací list, znějící na vagon čís. 306.670 a vydaný nádražním úřadem 
na Františkove nyní Wilsonově nádraží v Praze . .Ještě téhož dne slo·žil 
kupitel Antonín J. prostřednictvím svého zřízence za příto.mno'Sti Josefa 
P-a v kanceláři zmíněného advokáta 20,000 K jako splátku na .smluvenou 
trhovou cenu. Za hodinu po té dostavil se do kanceláře advokátovy Josef 
P., jenž byl v ji.ných případech jeho klientem, a předloživ plnoll moc, 
podepsanou Karlem B-em, dle níž Oyl oprávněn přijímati peníze za zboží 
B-em prodané, žádal Dra Bedřicha J-a jménem Karla B-a, by mu pro 
tohoto vydal složenýeh 20.000 K, udávaje, že mluvil právě s B-em, že 
týž pnjede druhého dne s Antonínem Fem do Lvova a že. chtěje tam 
ko~pitt nějaké zboží, peněz těch potřebUje. Nato vyplatil zmíněný advokát 
onech 20.000 K Josefu P-ovi a. týž"po!vrdil písemně příjem jich pro Karla 
B-a. Leč Antonín. J. očekával marně ve Lvově příjezd Karla B-a, vagonu 
zápalek vůbec neobdržel a také nedo.stal zpět 20.000 K, jež složil na tržní 
cenu. Po-žadu}e tudíž vrácení iích na Dru Bedřichu J-ovi, uváděje, .že týž 
jednal proti povinnostem smlouvou převzatým, vyplatil-li peníze' ještě 
před dodáním koupeného zhoží a tO' nikoli Karlti B,'ovi, nýbrž Josefu 
P-ovi. Pro ce sní s ou d prvé stolice žalo-bu zamítL D ů vod y: Za 
prúvodního řízení nebylo nijak zjištěno a také .žallYbce a)li netvrdí, že 
by hyl JUDra Bedřicha J·a zmocnil ku převzetí peněz, že by nm bYl dal 

" 
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příkaz, za 
obnos 20.000 K: vydati. Z toho dospěl soud ku přesvědčení, že JUDL Be
dřich J. nebyl k žalobci v žádném smluvním závazku. že nebyl a"i je!lO 
mandatářem, ani depositářem. Naproti tomu jest prokázáno a žalobce sam 
doznává, že 20.000 K v kanceláři JUDra Bedřicha J. prostřednictvím 
svého zřízence složil pro onu osobu, od které prostřednictvím Josefa P-a 
vagon zápalek koupil, a kterou Josef P. označil jménem Karel B. Z toho 
plyne, že jen tato os'Oba byla oprávněna požadovati vydání peněz a ni
koJiv žalobce a že jen této osobě jest JUDr. B"dřich J. z vydání odpo
věden. Zjištěno, že JUDr. Bedřich J. Josefa P-a znal již před delší dobou, 
an ho jako právní zástupce zastuPovaL Z toho dospěl s·oud ku přesvěd
čení, že žalovaný neměl nejmenší příčiny pochybovati o pravdomluv
nosti P-ově a o reelnosti cbchodu P-em uzavřeného a že tudíž při vý
platě peněz Josefu P-ovi nedopustil se žádného zavinění Eebo nedopa
tření, za které by mohl býti činěn zodpovědným. Ostatně bylo věcí ža
lobce a nikoliv JUDra Bedřicha J-a, by před uzavřením obchodu neb 
alespoň před vyplacením obnosu 20.000 K a nikoliv teprve až potom sám 
se přesvědčil o existenci 'osoby Karla B-a, jako'ž i vagonu zápalek 
č. 306.670, to tím spíše, když podací list na tento vagon, jak sám v ža-
10bě doznává, měl v ruk on. Nemůže proto následky tohoto svého, vlast
níllO opomenutí přesunouti na .JUDra Bedřicha J-a. Bylo proto žalobu za
mítnouti jednak pro nedostatek aktivní lel(itimace, jedoak proto, že na 
straně žalovaného nebylo zjištěno žádné zavinění (§§ 1002, 1009, 957, 961, 
964, 1295, 1299 obč. zák.). O d vol a c í s o u d rozsudek prvého soudu 
zrušilI a~ vyhradiv pravomoc svého usnesení, uložil procesnímu sDudu, 
by ve věci dále jednal a rozhodl.. D ů v>o d y: Žalobce uplatňuje nárok ua 
náhradn škody a náleží mu tudíž p.rokázati jak škodu, kterou l.ltrpěJ, ták 
i zavinění- pokud se t~Tč"e opomenutí žalovaného- a mimo: to příčinnou vzá
jemnou SDuvislost obou těch skutečností. Ve směru tom obzvláště důle
žity jsou žalobcem tvrzené okolnosti, že totiž Karel B: jest osobou smý
šlenou, plná .moc jím domněle vystavená že jest padělána a že rovně:ž 
ueexistuje a neexistovalo zboží, které bylo předmětem smlouvy, o kterou 
zdejde že zboží to nikdy z Prahy posláno nebylo a dotyčný podací list, 
jímž Jdsef P. se vykázal, že byl pouhým padělkem. Procesní soud prvé 
stolice za řízení se okolnostmi těmito blíže neobíral a také v důvodech 
rozsudku se jich jenom povrchně dotkl, nep.rojeviv nikterak, zdali a pokud 
k nim přihlížel, co-ž vysvětluje se dostatečně stanoviskem. které k věci 
sporné zauja'} a jež zračí se v názoru, že žalovaný nem'ěl smluvního zá
vazku vůči žalobci, že nebyl ani jeho mandatářem ani depositářem a že 
k vyzdvižení peněz, u žalovaného ulovených, oprávněna hyla jedině ta 
osoba, od které žalobce zápalky koupil a kterou Josef P. označil jako 
Karla B-a; jen této osobě že j'est žalovaný za vydáni zodpovědným ni
koHv však žalohci, jenž peněz vúbec vyzvednouti nesměl a nemohl. Od
volací soud naproti tomn pohlíží na věc tak, že tím okamžikem, kdy ža
lovaný převzal oněch 20.000 K od žalobce - vzešla me'zi nimi smlonva 
o uscho·vání, označená v §§ 957 a 959 obč. zák spojená se zmocněním 
ve smyslu § 10m téhož zákona, záležející v tom, že žalovaný přijal příkaz 
žalobcův, vyplatiti přijaté peníze Karlu B-o·vi na srážku tržnfCel1Y za 
zbož, 'Od tohoto žalobcem koupené. Při tomto: nazírání na věc nelze ovšem 
shora označená tvrzení žalobcova, která zůstala nepoužita, přejíti bez 
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-o-drobneho ilch probránÍ a núlcžitéhG Decnem,-- -l}r-o-tež-c soud odvolací 
~okládá zjlštČní tčchto skutečností za důležité pro p~souzcn~, otá7:kY, zda 
a v jaké mí.ře m'ožno přičítati žalovanému zaviněm, po pnpade _5polu
zavinění žalobci. 

N e j v y Š š i s o u d k rekursu žalovaného zrušil usnesení odvolacího 
soudu a nakázal mu, by ,odvolán} věcně vyřídil. 

Důvody: 

Rekursu, pokud vytýká, že odvolacím soudem nařízené doplněnI i:d
náni vyplývá z mylného právního posouzení věci, Jakoby by!a meZI za
lo'bcem a žalovaným odevzdáním a převzetím 20.000 K' vzesla sl,;louva 
o uschování, spojená se zmocněním, nelze upříti důvodnostI. Prvm s~~ld 
zjistil, že žalobce ko·upil od Josefa P-a, vydávajícího ~e cza ?lnomocmka 
Karla B-a, vagon zápalek »lielios« za cenu 55.000 K, pn c,:~z ~ bylo ul~d
nán'Ú, že žalobce 20.000 K musí zaplatiti i hne cl v kancelan zal"..vaneh~~ 
Dra Bedřicha J-a, zhytek p~k že zaplatí, až mu bud~ ~e Lvo;~ ZbOZI 
v pořádku odvedeno. Dále bylo zjištěno, že podle l~Jednalll ':':Zl z~lobce;:t 
a Josefem P-em, kteréhož jednání se žalovany v~bec ne~ucastn:,l, SIO:',11 
žalooce v advokátní kanceláři žalovaného pro·stredmctvlm sveho zn
zence dne 12. října 1918 zmíněných 20.000 K jako s plá t k ~ na ;,;nlu
venou trhovou cenu za zboží, které ve Lvově Karel B. v pinem, porad ku 
vydá a které prostředni&.tvím Josefa P-a koupil, a že mu ž~lovany p<;.tvrdll 
příjem těchto peněz s uvedeným právě d,o~atkcn:, J,ehkoz ~ebylo z:,l?b~ 
ccm vúbec ani tvrzeno, tím méně prokazano, ze zalovanemu zmlTIen~ 

peníze odevzdal toliko' do· uschov á n í,by je jménem jebo KarIn B-O~l, 
domnělému prodavačt zboží, zaplatil a také vúbec tvrzeno nebYlo, ze 
částka k rukoum žalovaného složená byla dána toliko zálohou s ujed
náním, žalovanémll! oznám'eným, že by vydána býti směla- až na dalš! 
poukaz žalobcův po ·odevzdání a přijetí zboží, mylně má za to. odvol~CI 
sou.d že ie hrrzeného děje vyplývá, že mezi žalobcem a žalovanvm- vzesla 
smlo~va o uschování spojená s mandátem. Žalovaný není dle tohotoděie 
se žalob c e m v ů b e c v ž á d n é m s m lu v II í II po měr u. Tím, 
že žalobce dle ujednání s Josefem P. jako plnomocnokem Karla B-a pla
t i I smluvenou splátku na trhovou cenu do rukou žalovan·ého, plnil jen 
svou smluvní p'ovinnost, platě do rukou osoby, jH mu spolusml'llvník 
označil. Plnil-li tedy, pak se dle § 1412 obi:. zák., poknd právě platil, od 
závazku' svého již osvobozoval, nebol žalovaný přijímal peníze k poukazu 
Josefa P-a jako udánlivého plnomocníka Karla B-a pro tohoto. O něja
kém smluvním poměru mezi žalovaným a žalobcem nemůže býti řeči. 
Dal-li se tedy žalobce Josefem P-em obelstíti a zaplatil-li splátku 20.000K:, 
ač zboží vůbec ob-esláno nebylo., utrpěl šbodn již tím okamžikem, kdy 
splatil u žalovaného. Žalovaný mu svým jednáním škody nezpůso'bil, po
něvadž se dle samého tvrzení žaloby jednání mezi ním a Josefem P-em 
vůbec nesúčastnil a ničeho mu také nesliboval ani nezamčoval. Okoluost, 
že Josef P. určil složiti peníze u žalovaného a že tvrdil žalobci, že žalo
vaný jest právním zástupcem Karla B-a, byla snad zpúsobilon, pc>síliti 
dů-věru u žalobce, avšak žalovaný, o ~němž žalobce netvrdil, že by za 
zástupce jmenovaného Karla B-a se byl vyd'ával a neco lstivě mu před
stíral, za jednání Josefa P-a zodpovídati nemůže. Když tedy žalobce se 
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žalovaným do smluvního poměru vůbec nevstoupil. nemuze 2dl __ škodu _____ _ 
z ne pln č n (smlouvy žalobci vzešlou býti zodpověden. Nastává otázka, 
zdali snad, r když tu pe bylo smluvní'h:o poměru, dopustil se žalovaný ně
jakého činu neopatrného, kterým vzešla žalobci škoda. Žalobce shledává 
tuto n~-opatrnost v tom, že žaloval1}' vydal peníze dříve, než zvěděl, že 
zboží do'šlo a v pořádku bylo odevzdáno, a že vydal je Josefu p"ovi. Než, 
jak shora bylo již vyloženo, přijatá částka 20.000 K byla splátkou na 
trhovou cenu prodávajícímu pře dem. Žalovaný ji přijal na poukaz Jo
sefa P-a jako plnomocníka Karla B-a. Prodávající mčl tedy na ni nmok 
ihned, když nebylo tu úmluvy odchylné. Jelikož podle § 1017 obč. zák. 
plnomocník, jednaje podle obsahu plné moci, nahývá práva činí závazky 
za zmocnitele, jakoby Jednal tento sám osobně, nemůže v tom spočívati 
nijaké zavinění žalovaného, vydal-li částku Josefu P-ovi, když se mu 
vykázal plnou mocí opravňující k přijetí peněz, zvláště když tohoto 
osobně znal, přlkaz ku přijetí peněz beztak od něho, jako plnomocníka 
Karla B-a obdržel a s ohledem na to, že žaclobce právě s Josefem P-em 
jako plnomocníkem Karla B-a obchod u",avřel, za .to důvodně míti musil, 
že sknte'čně Karla B-a zastupuje. Ostatně nezachoval-li žalovaný dosta
tečné bedIivosti v tomto ohle'du, by! by zodpověden jen oproti tomn, pro 
k o h o peníze přijal, tedy v čí jméuě jako manela tář vystupoval a za 
tohoto stavu postačí dle shora uvedených výkladú dosavadní skutkový 
podklad, aniž jest potřebí vyšetřovati a zjistití, zdali zboží tu skutečně 
bylo a zda bylo posláno, zda podací list, jímž se Josef P. O zaslání zboží 
vykazoval, byl padělán, zda ~arel B. jest osoba toliko smýšlená a plná 
moc jeho, jíž se Josef P. vykázal, byla padělána. 

Čís. 364. 

Byl-li návrh na zaplS společnosti s r, 0_ do rejstřílm k odporu minI
sterstva vnitra právoplatně. zamítnut, nejvyšší správní sond však po té 
zrušil rozhodnutí ministerstva, jest obnovenon žádost společnosti považ.o
vati za žádost novon a třeba si vyžádati opětně vyjádření ministerstva. 

(~ozh. ze dne 13. ledua 1920, I~ I 501/19.) 

Proti původní opovědi společnGsti s r. o. k zápisu do rejstříku vzneslo 
ministerstvo vnitra dne 17. ledna 1919 odpor, následkem čehož byla opo
věď právoplatným usnesením rejstříkového soudn ze dne 26. března 1919 
zamítnuta. Odpor ministerstva byl usnesením nejvyššího správního soudu 
ze dne 22. zMí 1919 Zrušen. Na tospo~e.čnast obnovila u rejstříkového 
soudu opověď. Rej s tří k o v Ý s o u d zaslal opis smlouvy o.pět mini
sterstvu vnitra se žádostí za -sdělení, nevznáší-li odpor proti zápiSU spo
lečnosti do o<bchodního rejstříku. Stížnosti společnosti do tohoto postupu 
r ~ k n r sní s o u cl nevyhovčl. D ů vod y: Stěžovatelka přehlíží, že jeh 
puvodní žádust o zápis firmy, proti které bYl ministerstvem vnitra podin 
odpor, byla pravoplatným usnesením rejstříknvého soudu ze dne 26. 
března 1919 zamítnuta a že týž soud byl dle min. nařízení ze dne 3. září 
1918, ČÍs. 323 ř. zák. povinen n·o vo u opověď téže firmy k zápisu ozná
miti ministerstvu vnitra. Rekursní soud nesdílí náhledu stěžovatelky,_ že 
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ministerstvo vnitra jest praek-luclováno; 'že, -j----kd-y"hy IlynÍ- podalo 1l0V~' 
odpor, nemůže tento uikterak již býti včasným, n,cboť ne.ivyšší správuí 
soud z ruš i 1 rozhodnutím ze dne 22. září 1919 odpor ministerstva vmtra 
dle § 6 zákona ze dne 22. října 1875, čís .. 36 ex 1876 ř. z. pro nedostatek 
odůvodnění a tu jest ministerstvo vnitra dle § 6 téhož zá.kona povinno, 
vydati usn~sení nové. Tím je vyloučena praeklllse a zacho"ána lhÍlta 
v čas použitá. 

N e j v y š- š í s o II cl nevyhověJ. dovolací stí'Žnosti. 

Dúvody: 

Návrh jednatelův, by společnost jimi ohlášená byla zapsána do ob
chodního rejstříku, byl právoplatně zamítnut, poněvadž. ministerstvo ,:,n:tr~ 
podalo proti zápisu společnosti včas odpor. Tím byl navrh shora zmllleny 
dle skutkového stavu jenž tehda tu byl, definitivně vyřízen a nemohlo 
na právním stavu, takto nastalém, nič,ehQ býti změněno tím, že nejvyšší 
správní soud později mzhodnutí ministerstva vnitra zrušil pro n'edostatek 
odůvodnění-o Po zr.ušení rozhodnutí nejvyšším správním soudem, ob n o
v Hi stěžovatelé žádost za zápis společnosti do obchodního< r~jstříku, 
podali tedy žádost n o vou', již bylo s právního hlediska jako n o vou 
žádost po'suzo,vati. Právem tedy vyžádal si obchodní soud sdělení o tom, 
nepOdá-li ministerstvo vnitra proti Úpisu společnosti odpor. Není tu tedy 
předpokladů § 16 zál<oli'a ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. z. a bylo stíž
nost zamítnouti. 

Čís_ 36.5. 

Nejde o věc právoplatně rozsouzeuou, domáhá-Ii se poškozeuý zvýšení 
náhrady škody již rozsudkem stanovené z důvodu, že se pozděii jeho 
zdravotni stav zhoršil_ 

(Rozh. ze dne 13. ledna 1920, R I 508/19.) 

Právoplatným r<Yzsu·dkem ze dne 2. července 1914 bylo poškGzenému 
k původní jeho žalobě přiřknuto bolestné plooízem 2.000 K a měsíční dů
chod 8 K 65 h až do doby, kdy bucle opět zcela schopným k výdělku. 
V roce 1915 domáhal se žalobce obnovy řízení, uplatňuje, že znalci v pú
vodním sporu vycházeli z nesprávných předpokladů., ježto žalobce }est 
zcela nezpůsobilým ku práci, nikoli pOllze částečně, jak znalci tvrdili. Ža
loba o obnovu byla právoplatně zamítnuta. Později (v roce 1919) domáhal. 
se novou žalobou zvýšení duchodu uváděje iednak, že jeho těIcsný stav 
se zhoršil, jednak že se zvýšil náklad na výživu.P r 0< ce sní s o u d 
usnesením žalobu odmítl, ježto jde o věc rozsouzenou. D II v o di y: Ža, 
loba jest nepřípuslna, neboť o nároku žalo'b<lově bylo .Už dříve právo'
platně rozhodnuto a žalobce domáhá se ruyní vlastně opakování dřívějšího 
sporu híavně přezkumu znaleckého posudku přeziraje, že ve dřívějším 
sporu bylo konečně rozhodnuto o jehO' lláhradních nárocích. r~ e k u' r sní 
s o u cl zamítl námitku věci rozsouzené. D ů vod y: Též rekursní soud 
sdílí názor, že nelze dlOmáhati se zvýšení důchodu právoplatně p'řisOllZe-



ného, z toho'-·-ifuVOQu, ze se "pozde]i zjvo-m-t-náktady zalobcovy z\;rfštly,-------";---.··.·· 
Než žalobce opodstatňuje n~lrok na zvýšení dúchodu též tím. že se jeho 
zdravotní stav po vydání púvDdního r,ozsudku zhoršil a že jest nyní 
k práci zcela nezpůsobih'rll. Dřívějším rozsudkem byla v1Tše důchodu 
vyměřena dle toho, jak hyla úrazem snížena pracovní schopnost žalob-
cova, míra snížení toho byla pak stanovena na základě znaleckého po-
sudku. Dostavila-Ii se tudíž po~ději jako následek úrazu bez zavinění ža-
lohwva jeho úplná neschopnost ku práci, vycházel původní rozsudek, vy-
měřuje výši důchodu, z nesprávného předpokladu. Žalobci nelze zbraňo-
vati, by své právo neuplatňoval na základě svého nynějšího stavu, coiž 
může činiti pouze žalobou, kdyžtě jeho žaloba za obnovu neměla úspěchlh 
Právní důvod žaloby, o niž tu jde, záleží v tom, že nastalo zhoršen,í 
zdravotního stavu žalobcova po té, kdy byl vynesen dřívčjší rozsudek, 
pročež není na závadu právoplatnost dřívějšího -rozsudku. 

Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu žalované strany. 

Důvody: 

I(evisnímu rekursu nelze přiznati důvodnosti. Aby tu bvla rozhod
nntá rozepře vyhledává se dvou předpokladú. Musí tu býti mezi týmiž 
stranami uplatňován týž nárok. Totožnost stran jest zde samozřejmá. 
Avšak nárok není totoéŽným, poně'vadž opírá se nyní () jiné skutečnosti, 
než na kterých byl za!"Ž!en nárok první žaloby. Žalobce tvrdí, že stav 
jeho se od rozhodnutí prvého sporu z II o r š ll, že nastal'\! boles.ti v kříži, 
které ho nyní činí naprosto k výdělkn a vůbec k práci jakékoli nezpůso
bilým a které jsou v sou,vislosti s původním jeho úrazem. Je-li tomu tak, 
pak požaduje se vlastně nárok za tyto nově povstalé následkv úrazu, jde 
tedy () nárok nový. 

Čís. 366. 

Dráha ručí za nádražní šatnu jako schovatel bez rozdílu. zda šatnu 
obstarává sama svými zřízenci či zda zadala ji soukromému podnikateli. 

(Rozh. ze dlle 13. ledna 1920, R II 175'19.) 

Žalobce nložil v uádražní šatně koš s prádlem v ceně 4601 K. Koš se 
v šatně ztra!tl. Náclražní šatna byla zadána železniční správou soukro
mému podnikateli, jenž nablzel žalobci odškodné 100 K, s čímž se však 
žalobce nespokojil a žaloval podnikatele na náhradu plné škody. S o u d 
p r v é s t o I i c e žalobu zamítl, mimo jiné též z toho důvodu, že žalo
vaný není ku sporu le,gitimován, ježto, jak z přípisu ředitelství drah vy
svítá, jest šatna spravována prostřednictvím podnikatele ž-e1eznÍ'ční sprá
VOO, a že tudíž tato jest zodpovědna za ztrátu zavazocdla a že proti ní 
měla ,býti žaloba podána. O d vol a c i s o n d vyhověl žalobcovu odvo
lání a zrušiv rozsudek soudu prvé stolice, uložil mu, by po právomoci 
usnesení v jednání pokračoval a znovu rozhodl. ]) ů v o cl y: Dle ,~ 39 
dopravního řádu ze dne ll. listopadu 1909, čís. 172 ř. z. jest drá7.e přiká
zánŮ', by na staniddl, určenýéh také k vypravení cestovních zavazadel, 
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postarala se o. zařízení, paskytujieí- cestujídri1- maznost, by proti zapra
vení poplatku řádně uveřejněného, ponechali zavazadla v přechodném 
uschováni. Příkaz tento může dráha splniti buď sama nebo prostředni
ctvím podníkatele, tedy osoby cizí, za kterou však dráha neručí; podni
katel takový není zřízencem (§ 5 dopr. ř.) dráhY, jako drahou smluven}
povozník (§ 63, odstavec osmý - § 76, odstavec osmý - § 78, odstavec 
prvý dopl'. ř.) aneb poslové podle § 79, odstavec prví' dopr. ř. Na pod
nikatele takového nehodí se proto předpis dodatku 111. k § 39 (ručení jen 
do 100 K za jeden kus), který jako ustanovení výjimečné platí jedině pro 
dráhu; podnikatel takový podléhá ustanovení § 957 a násl. obč. zák. 
o sm!louvě schovací, mčí proto dle § 964 obč. zák. za zanedbáni povinné 
péče při uschování a zavinění jeho se předpokládá dle § 1298 obč. zák. 
V tomto případě bylo výsledkem dosavadního. sporu zjištěno. že žalovan~' 
sice obstarává uschování zavazadel na nádra'ží, a že t'o činí na základě 
smlouVY s ředitelstvím dráhy, kterou však nemůže předloži!í, ježto ~edi~ 
telstv! to odepřelo. K posouzení otázky, dlužno-li žalovaneho pokladat! 
za samostatného podnikatele či za zří-zence dráhy dle § 5 dopr. L, jest 
nutno seznati obsah dotyčné smlouvy - (úsudek ředitelství státních drah 
o otázce ručení žalovaného není samozřejmě rozhodným) - a ježto postup 
dle § 308 c. ř. s. snad bude marným, dln'žno PO' případě výslechem stran 
zjistiti obsah pachtovní smlouvy, pokwd jest nutným k posouzení vzájem
ného právního poměru. Dosavadní líčeni bude tedy po rozumu .~ 496 čís. 3 
c. ř. s. nutno ještě doUtnHi: 1. v);světlením, prokázáním a ziištěním .práv
ního poměru, v němž žal<J.Vaný jest ku dráze (§ 5 dopl'. ř.), při čemž budiž 
také zjdštěn právní pomér ostatních os,ob v šatně na nádraží zaměstna
ným, oprotí žalovanému případně oproti dráze; 2. vysvětlením a proká
záním okolností, zda žalovaný vůbec provozuie 'samostatně zasílatelskou 
a uschovací živnost. Podle výsledku těchtO' zjištění .- pak,lise ptokáž,e, 
že žalovaný není o-sobou ve SmYSlll § 5 dOPL ř., - blide pak nutným, 
provésti ještě další důkazy o' výši žalobcovy škody. 

Ne j v y Š š í s a u d vyhověl stížnosti žalovanéhv a zrUS1V usnesení 
v odpor vzaté nařídil odvolacímu soudu, by, nlehledě ke zrušovacím <lll
vo-dllm~ uvéden}Tm v napadnutém usneseni, zno"vu rozhodl .o odvolání. 

Dúvody: 

Odvolací soud shledal potř'Bbným doplnití řízení v prvé stolici zjiště
ním právního poměru, ve kterém jest ža-Iovaný ku drá.ze, zdali totiž šatnu 
vede jako zřízenec dráhy či jako samostatný pOdnikatel, vycházeje 
z právního názoru, že dráha ručí za uschovaná; v šatně zavazadla pouze 
tehdy, když ten, jenž šatnu ohstarává, jest zřízenoem dráhy, k obstará
vání šatny ustanoveným, kdežto, je-li mu šatna svěřena jako samostat
nému podnikateli, ručení dráhy nenastupuje, nýbrž jest podnikaiel sám 
ze ztráty věcí jemu do uschování odevzdaných práv dle zásad. § 957 
a násl. obč. zák Tmnuto názoru nelze však přisvědčiti. § 39 doprav. řádu 
želez. stanoví, že správa dráhy má se postarati o to, hy ve staní cích byly 
po ruce vhodné místnosti pro přechodné uschování zavazadel (šatny). 
Správa dráhy má tedy ovšem pouze povinnost takové místnosti poříditi, 
nejsouc niják povinna llsclJovací službu sama prováděti, naopak mftže 
obstarávání sl"žby té přenechati podníkateli. Kdežto staré řády o želez-
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ničním provozu neobsahovaly ustanovení o ručení dráhy za ztráty při pro
vozování šaten, pOjal řád o železničním provozu ze dne I L listopadu 1909, 
čÍs. 172 ř. z. do § 39 ustanovení, že dráha ručí v případě zřízen~ šaten 
v nádražích jako schovatel (kteréž ručení ostatně státní dráhy rakouské 
již dříve dle věstníku minist Č, 53 z roku 1906 převzaly.) Dle tohota usta
novení tedy ručí dráha v případě zřízení šatny v nádražích jako scho
vatel bez rozdílu, zdali šatnu obstarává ve vlastní režii svými vlastními 
zřízenci, čl dává ji obstaTati podnikatelem. Vuči obecenstvu jest dráha 
samoschovatelem, na tom, j,akou má úmluvu s podnikatelem, jeml1ž ob
starávání šatny zadala, nezáleží, to, jest věc, týkající se jedině interního 
poměru mezi dráhou a podnikateřem. Vzhledem k tomU'Ťo právnímu na
zírání. na věc jeví se doplnění shora uvedené, jež odvolací stolice v usne
sení v odpor vzatém nařídila, pro rozhGdnutí sporu zbytečným, a dů
sledkem toho nezáleží také na' tom, jaký jest právuí poměr ostatních osob, 
v šatně na nádra'ží zaměstnaných VŮČ1 žalovanému nebo vúči dráze, rov
něž tak jako negejde na tom, zdali žalovaný vúbec provozuie samostatně 
ž,ivnost zasilatelskou - jež ostatně se spOTnou věcí nemá pranic spcrleč
ného, nejednáf se o uschování z poměru zasílatelského --- nebo žh'nnst 
uschovací. ' 

Čís. 367. 

Spllliště a tndíž i měna přisouzených utrat řídí se předpisem § 1420 
"bč. zák. 

O~ozh. ze dne 13. ledna 1920, R II 1/20.) 

J\ozsudkem okresního soudu ve Frýštátě ze dne 30. května 1919 a po
tvrzujícím rozsudkem odvolacího sou,du v Těšíně ze dne 26. srpna 1919 
byly zvítězivšímu žalobci přisouzeny útraty penízem 180 ](' SO h a 122 K 
85 h. Splništěm právního nároku, o nějž ve sporu šlo, byl Karvín. Ža
lobce "cdJ exekuci na vydnbytí přisouzených útrat žádaje zaplacení v ko
runách československých. P r v Ý S o u d (okresní soud v BohUiníně) exe
kuci povolil. Rek II r sní s O' u d, 'změniv usnesení s'Úudu prvé stolice, 
povnlil exekuci pouze ku vydobytí neokolkovaných rakouských korun. 
D ú vod y: Nelze pGchybovati o tom, že útraty jest zaplatiti ve starých 
neokolkovaných korunách, ježto oba rozsudky, jimiž byly přisouzeny, 
mluví o korunách bez jakéhokoliv dodatku, v době a na místě vydání roz
sudku byly tehdy- a jsoll dosud - neokolkované koruny platnou mě
nou a slezské soudy za demarkačn, Iiniío>dsuzujíce ku placení bez do
datku, rozuměj, tím pouze staré neokolkované koruny a ježto konečně 
útraty zastupování, jež mají býti nahrazeny, vznikly za demarkační linií. 

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

Důvody: 

V otázce, v jaké měně lze a dlužno zapraviti peníz, jenž soudco!Vským 
výrokem byl přiřčen, záleží v prvé řadě na obsahu soudcovského výroku, 
pod.půrně pak pficházejL v úvahu dispositivní předpisy zákona. V případě, 
o který se zde jedná, řečená otázka obsahem exekučních titulů řešena 
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není. Není jimi ·vyresena v~;rslovně, ježto útraty přisCHfzeny" v· korunách 
bez bližšiho označení, a nelze důvodně za to míti, že řešena byla alespoň 
mlčky v ten rúzum, jak přísudek útrat vyložil soud rekurs ní. Vždy! ža
lobci . ii:ž v době rozsudku měli své bydliště v obci, jejíž příslušnost k čs. 
repubiice nebyla ani v nejmenším pochybnou, a jak soudu procesnímu, 
tak soudu odvolacímu nebylo neznámo, že v čs. republice platí prozatím 
ustanovení všeobecného (}bčanského zá'koníka. Nemohlo proto soudům, 
od nichž pocházejí exekuční muly, ujíti, že, nestanovily-Ii po této stránce 
v rozsudcích výslovně nic jiného, dojdGU v otázce, v které korunové 
měně lZe a dlužno přisouzené útraty platiti, k působnosti předpisy zá~ 
konmě. Těmito zákonnými předpisy nejsou však předpisy platné v oblasti 
snudn procesního, polmd se týče soudu ndvolacího. Rozhodnými JSOll 

zde ustanovení §§ 1420 a 905 obč. ák. (v doslovu 111. dí>lčí novelY). dle 
nichž v otázce měny zálež i na právních předpi,sech místa plnění. Místem 
plnění pro závazky, určené soudcovským výr{):kem, není však, jak na
mnoze (H<ťsenbhrl, das oster. Obligatiollenrecht, druhé vydání, svazku 
prvého str. 316) se uvádi, místo soudu, uýbrž rozhodu1í zde předpisy §§ 905 
a 1420obč. zák., ježto onen názor postrádá veškeré zákonné opory a vedl 
by k důsledku zajisté neudržitelnému, že dlužník, jenž všemi třem; stoli
ce mi byl k plnění odsouzen, musel by plniti na čtyřech rilznvch mistech. 
Pl'(} splnění hlavního "íávazku, jenž ro'zsudkem se nezakládá. níd>fž jen 
j",ko po pTávu trva'jící se prohhlJšuje a vykonatelným se činí, bylo' by mí· 
stem plnění místo naznačené v §§ 905 a 1420 obč. zák., pro placení útrat 
pak mí'sto jedné každé ze tří stolic, při čemž vzešly by ještč další po
chybnGsti v případech růz.uících se rozsudků. Dle tGhO', co uvedeno, dlužno 
za místa plnění ohledně útrat, o jíchž exekuční vydobytí se zde jedná, po
važovati Karvín jakožto bydliště dlužníků a, ježto toto místo ie nesporně 
ve státním území čs. republfky, jsou zákonné předpisY tohoto státu! smě
rodatny, kterak dlužno zapraviti závazky, znějící na rakousko-uherské ko
runy, jsou-li splatny v oblasti čs. státu. Takovéto závazkY dlužno dle § 6 
zákona ze dn'e 10. dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n. vyrovnati v korunách ČS, 
Těmito nejsou však staré neokolkované rakouské korunové bankovky, jež 
dle § 8 nařízení ministra finand ve srozumění s ministrem sPTavedlnosti 
ze dne 2S. února 1919, čís. 86 sb. z. a' n. nejsou, podnajíc 10. březnem 
1919 na území čs. státu na ctále z.ákGnným platidlem a jichž dovoz a zasHáni 
do území čs. státll jest d:le § 2 nařízení ze dne 10. června 1919, čís. 311 sb. 
z. a ll. zakázán. Ježto pak dluhy peněžité jsou dle § 90S odst. 2 obč. z.ák. 

. (§ 1420 obč. zák.) d1uhy do'nosnými, t. j. dlužníku náleží, by je na své 
útraty a nebezpečí' d,odal věřiteli 'v jeho bydlišti, nebylo by splnění dluhu 
při stanovisku rekursního soudu vůbec p,rávně možným, ježto věřitel i.1e
okolkované ba'nkovky není povinen přijati a dodání jich poštou je vy
lo'učeno. 

Čís, 368. 

Účinnosti mimosoudní výpovědi není na závadu, že formálně řízena 
byla jen na jednOho z vice najimatelů a že vzájemný jejich vztah rodinný 
byl nesprávně označen, jen když všichni najímatelé o výpovědi fa!<ticky 
se dozvěděli a musilo jim býti známo, očse vlastně jedná. 



28 

Nelze·li ve IMtě § 575 c. ř. s. podati na základě mimosondní výpovědi 
exekuční návrh na vyklizení, stačí, podá.1i se v téže lhůtě žaloba o vy. 
klizení. 

CRozh. ze dne 13. ledna 1920, Rv I 5'20.) 

Pronájem ce dal nájemcúm mimosoudní výpověď z pachtu hospodářství 
s pozemky dopisem ze dne 20. ledna 1919, jejž adresoval manželům Josefu 
a Antonii N-ovým, upozorniv je, že mohou u soudu podati do 8 dni! ná· 
mitky. Vypovězení námitek nepodali. Když pak žalobce žaloval na vykli· 
zení, namítla spo!užalovaná Antonie N·ová mimo jiné nedostatek pasivní 
le;:itimace, poněvadž dopis ze dne 20. ledna 1919, jímž byla výpověď 
dana, byl zaslán v jedné obálce a adresován manželům Josefu a Antonii 
N·ovým, ač jde o otce a dceru. S o udp r v é s t o I i c e žalobě vvhověl 
mimo jiné z těcho d ů v o cl ů: Námitce nedostatku pasivní Icg;itima~e ne. 
lze dáti místa, poněvadž výpověď došla správně do rukou žalovaných 
spolllpachtýřů, kteří jsou dle obsahu smlouvy pachtovní ze dne 1. září 
1~17 spolupachtýři týchž nemovitostí, tedy dle § 891 obč. zák. jsou zavá· 
zam rukou společnou a nedílnou, při čem-ž samozřejmě stav (svobodná a 
provdaná) či pokud se týče příbuzenský jich poměr naprosto nedává 
:,zn>knouti pochcvbnosti o tom, komu výpověď byla určena, jakž plyne 
I z toho, že pachtýři dopisem ze dne 25. ledna 1919 žalohcizaslaným dotkli 
se dané jim výpovědi. Ostatně jest to námitka; již bylo by sna'd lve uplat· 
ňovati v námitkách dle § 566 e. ř. s. nikoli všakl v tomto sporu. O d vol a. 
: i S? u d,ža!obu zamítl. D ů vod y: Nelze, přisvědčiti vývodúm odvolání, 
ze vypoveď ze dne 20. ledna 1919 nemá náležitostí § 562 c. ř. s. a že ne· 
bylo zapotřehí proti ní vznésti u soudu námitky. Mimosoudní výpověď ze 
dne ~O. ledna 1919 obsahuj'e všechny náležitosti v § 562 odstavec prvý 
a druhý c. ř. s. a pToti takovéto výpovědi nutno vznésti u soudu námitky 
(§ 565 odstavec druhý a třetí a § 566 c. ř. sJ. Náležitosti § 565 odstavec 
třetí jest třeha toliko pro v y k o n a tel n o s t mimosoudní vS'povčdi. Bo
něvadž výpověď této náležitosti nemá, ježto doruč'ení .výpovědi I i s t i· 
n o u prokázáno není, nemohla založiti exekučního titlllu. Tím padá výtka 
odvolání, že výpověď pozbyla účinností projitím lhůty k podání exekuč· 
ního návrhu na vyklizení. Aby mimosoudní výpověď, maiící náležitosti 
§ 562 od:stavec prvý a druhý, v případu nepodání námitek měla za ná. 
sled~k zrušení smlouvy pachtovní, jest potřebí, by výpověď dána byla, 
Jd:·h o spolupachtýře, vše m spolupachtýřům, nebo! jen takovou výpo
vedímohl by právní poměr býti zTušen. Spolupachtýři propachtované ne
mOVItosti Jsou žalovaný Josef N. a jeho dcera Antonie N·ová a bylo na 
v~ví.da~ícím, by dal k a ž d é m u z obou výpověď, vyhovuHcí zákon
nym naleZltostem. Žalobce dal výpověď jediným dopisem ze dne 20. ledna 
1919 v jedné .obálce a znějícím manželům Jos,,!u a Antonii N·ovým. Tako. 
váto iediná výpověď mohla býU doručena jen jednomu z obou spolu
pachtýřů a dle tvrzení žalovan,f'ch bYla doručena Josefu N·ovi. Druhému 
,po!upachtýři výpověď ta dána nebYla, nebo! mu ani doručena býti ne. 
mohla. Ta okolnost, že i druhý spolupachtýř se o výpovědi dověděl a že 
na ni dopisem ze dne 25. ledna l'i19 reagoval, nemůže nahraditi dání 'a do' 
ručen, výpovědi i druhému spolu pachtýři. Poněvadž tedy mimosoudní vý. 
pověď žalobcem oběma SPO[UPáchtýřiIm dána nebyla, nýbrž toliko jed. 
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naInU, nemuže nepodání námitek sp-olupachtýřenl, jemu-ž řádná _ v-~'PQvěď 
byla dána, vzhledem k ustanovení § 14 c. ř. s. míti za následek zrušení 
poměru pachtovního ohledně .obou žalovaných. 

Ne j vy Š š í s o II d obnovil rozsudek SOUDU prvé stolice. 

Důyody: 

Odvolací soud vším právem, uznal, že mimosoudní žalobcova výpověď 
(dopis ze dne 20. ledna 1919) .obsahuje veškeré náležitosti prvéh.o a dru· 
hého odstavce § 562 c. ř. s. a zcela správně vyslovil, že proti takovéto vý
povědl, vyhovujíd po·žadavkům zákonným, nutn'o vznésti soudní n'ámitky, 
nemá-Ii výpověď nabýti působnosti. Přes to pak, že žalovaní, .iak zjištěno, 
nevznesli soudních námitek, zamítl soud odvolací, změniv rozsudek prvého 
soudu, žalobu z toh.o iediného důvodu, že dDpis ze dne 20. ledna 1919 byl 
doručen pouze .Joseb N·ovi, že tedy výpověď jen jemu byla dána, nikoli 
však Antonii N·ové, následkem čehož tato neměla ani podnětu, ani povin
nosti, podati soudní námitky a nepodání námitek Josefem N·em, jemuž 
výpověď řádně byla dána, nemÍlŽe vrhledem k .~ 14 c. ř. s. míti v zá· 
pětí zrušení poměru pachtovního ohledně obou žalovaných. Pok1ld ža
lobce broj,í proti t'omuto názoru soudu odvolacího s hlediska ~ 503 čís. 4 
c: ř. s .. dlužno vj'rtku 4iesprávného PTávnílw po'souzení uznati za důvod..:. 
nou. Dopis ze dhe 20. ledna 1919 jest řízen na Josefa N·a a Antonii N·ovou, 
tedy na o h a ža,}ované. Le tito omylem označeni byli jako' manželé, 
kdežto jde o otce a dceru, jest bez významu, nebo! obě strany věděly, kdo 
jest míněn. Proto jakož i vzhledem ku znění po'sledního odstacvce dopisu, 
v němž žádáno, »abyste po uplynutí této lhůty (do konce září '1919) před· 
mět pachtu vyklid i 1 i a odevzd a I i neho P.od a I i proti výpo'vědi do o'smi 
d'nů soudně své námitkv«, nemohou vzejíti poch3rbnosti, že úmysl žalohcův 
nesl se k tomu, dáti výpověď obě m a žalovaným jako spolupcachtýřům, 
a ž" úmysl ten byl také projeven zpllsobem určitým a jasným. Byf pak 
dopis byl formáfně doručen pouze .Josefu N·ovi, došel přece projev vůle 
žalobcovy též spolu'pachtýřky Antonie N·ové. nebo! soudem stolice prvé 
bylo zjištěno, že dopis dostal se do rukou", b o II žalovaných, což patrno 
ostatně také z toho, že o b a listem ze dne 25. ledna 1919 odpověděli zá
stupci žalobcovu na dopis ze dne 20. lecd,mi 1919. Z t.oho však plyue, že 
mimosou,dní v~']lověď byla dána obě m a pachtýřům, dostala se také do 
rukou a k věďomosti o b o u, a ježto, jak p'Odotčeno, vyhovovala poža
davkům prvého a druhéh.o odstavce § 562 c. ř. s., mohli pachtýři podle 
§ 566 c. ř; s. odvrátiti účinek výpovědi, t. j. zrušení smlouvy pachtovní jen 
včasným podáním soudních námitek, na C.oŽ v dopise ze dne 20. ledna 1919 
výslovně byli upozorněni. Když žalovaní tak se nezachovali, ač o b a 
měli a mohli to učiniti, dlužno pokládali pachtovní poměr za rozvázaný, 
z čehO'ž pak plyne dle § 1109 obč. zák. P.ovinnost .o b o u žalovaných vy· 
klidí,i a vrátiti předměty pachtované. Žalo1boe, nemaje listinných prů· 
kazů dle čtvrtého odstavce § 565 c. ř. s. o t.om, kdy výpově<l obě m a 
žalovaným byla doručena, nelilůže ovšem pouhým exekučním návrhem 
vymoci vyklizení, a nezbývá mn tedy, než d.omáhati se toho žalobou. 
Právem tedy soud prvé stolice vyhověl žalobě, zvláště když ani další ná
mitku žalovaných, na níž v řízení dovolacím ještě trvají, nelze uznati za 
oprávněnu. V té příčině připomíná se jen ještě toto: Jest pravda, že podle 
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třetího odstavce § 575 c. ř. s. soudní nebo mímosoudní výpověď ne 00 
příkaz k odevzdání nebo převzetí předmětu najatého neb pachtovaného, 
proti nimž námitky nebyly v čas podány, jakož i právoplatné rozsudky 
o takových námitkách pozb:í'Vají platnosti (s výhradou výroku o náhradě 
nákladů), nehylo.li v:e 14 dnech po tom, kdy nastala doba v těchto, pří
kazech neb v rozsuCÍkn pro vyklizení neb převzetí předmětu najatého 
nebo pachtovaného určená, navržena exekuce pro toto vyklizení nebo 
převzetí, - a lze také připustiti, že předpis ten má býti jakÝmsi doplňkem 
k pravidlu § 569 c. ř. s. tak, že uplynuti dotčené lhůty čtrnácti dnů plIsobí 
zde jako mlčky se stavší obnovení smlouvy nájemní. V tomto případě 
však, kde, jak uvedeno, žalobce nemohl podati exekučního návrhu na vy
klizeuí, nastupuje žaloba o vyklizení na j:eho mí,sto a nahrazuie jej. Tato 
pak podána byla ve čtrnáctidenní lhůtě § 575 c. ř. S., neboť podle výpovědi 
měly býti propachtované nemovitosti vyklizeny a odevzdány do !):once 
září 1919 a žaloba došla soudu dne 14. října 1919. Nelze tedy tvrditi, že 
prominutím požadO'vaného vyklizení pokračováno bylo v poměru pach
rovním. 

Čís. 369. 

"Zlomyslným opuštěním" ve smyslu § 109 ohě. zák. illst rozuměti 
pouze takové úmyslné zrušení manželského společenství, které se stalo 
proti vůli strany druhé a bez nntné příčiny. 

(Rozh. ze dne 13. ledna 1920, Rv II 279/19.) 

Manžel domáhal se žalobou rozvodu, UVáděje, že ho manželka v únoru 
1918 zlomyslně opustila a odešla proti jeho vůli k svému bratru do Ra
kous. V řízení rozvodovém uplatnila žalovaná manželka Se své strany 
jako duvody rozvodu, že manžel s ní po vícekráte zle nakládal a ji urážel. 
Pro c e sní s o u cl p r v é s t o I jc e prohlásil manželství rozvedeným 
z viuy obou stran, pokud šlo o manŽ!elku, z těchto d ů vod ů: Pouze tehCly 
nebylo by opuštění manžela proti jeho vůli zlomyslným, kdyby se poda
řilo žalované prokázati, že měla v době opuštění důležité dúvocv k tomll, 
by přerušila manželské společenstvÍ. Leč důvodu takového žalovaná ne
měla. VždYť lIbližováníse strany manžela byla prokázána pouze .pro 
drahnou dobu před tím, nežli ho opustila, nebyla však prokázána pro po
slední dobu před opuštěním. Mohla se tudíž manželka pouze domáhati roz
vodu pro zlé nakládání se strany manžela, rrikoliv však ho svémocně opu
stiti. O cl vol a e í so u cl nevyhověl odvolání žalované. D ů vod y: Pro 
posouzení, zda šlo o zlomyslné opuštění., jest rozhodným dopis, jej,ž po
slala žalovaná, pokud se týče její bratr žalobci asi 4 měsíce po té, kdy od 
něho odešla, a v uěmž uváděla, že nepomýšTí na další spolUŽití. a že hodlá 
vyjednávati o rozluku. Z dopisu toho vysvítá, že manželka iiž při svém 
od'chodl1 měla úmYsl do manželského společenství se nevrátiti. Uváží-li 
se dále, že manžel dopisem ze dne 6. června 1918 krok manželČin ne
schválil, jsou splněny, podmínky zlomyslného opuštění se strany ž:l'lované. 

Ne j v y Š š í s o li d vyhověl dovolání žalované a vyloučil její zavinění 
na rozvodu. 
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D ů vod y: 

Dovolání žalované nelze odepříti úspěchu. Žalobce shledáv-al zavinění 
žaluvané pouze v tom, ;oe ho zlomyslně opustila. Zlomyslným opuštěním. 
jež dle § 109 obč. zák. jest důležitým duvodem rozvodu, lze rOZl1mčii 
pouze takové úmyslné zrušení manželského společenství, které se stalo 
proti vůli strany druhé a bez nutné příčiny (Kminz § 436). Odvolad soud 
spatřuje zlomyslné opuštění v tom, že žalovaná v únoru 1918 odcesto
vala ke svému bratru do Rakons. Jes!ovšem nesporno, že žalovaná cestu 
tu podnikla, aniž si vyžádala vy slavného svolení žalobcova. než dlužno 
uvážiti. že žalovaná dle skutkových zjištění nižších stolic iiž od několika 
let dOÍÍžděla na dva až tři měsíce ke svému bratrovi aniž hy kdy byla si 
k tom~ vyžádala svolení žalobcova; jenž ovšem o cestách těch věděl. Za
lobce sám připouští, že pro cestv ty své manželce nikdy nečinil předhůzek 
a jí nedal věděti, že s cestami těmi není srozuměn. Žalovaná mohla proto 
právem za to míti, že žalobce také tentokráte, jako dosud ve všech př'2d
ehozích případech, s cestou její mlčky souhlasí. Nebylo-li tomu tak, bylo 
na žalobci, by žalované nějakým způsobem dal ua ievo, že cesta jest proti 
jeho vůli a že si přeje, by se vrátila. Toho žalobce neučinil, a nelze toho 
ani vyvozovati z jeho dopisu ze due 6. června 1918, nebo! v tomto pro
jevuje pouze, že nemůže »jen tak beze všeho schváHtj.« její úmysl' zakro
čiti o rozvod. Nedostá~á se tedy prvé podstatné náležitosti pojmu zlo
myslného opuštěnÍ. V tomto případě nelze však v odcestování v únoru 
1918 vubec shledáv~ti opuštění, t. i. zrušení manželského společenstvÍ. Ža
lovaná odjela dle svého tvrzeni ]Jouze s úmyslem, by svého bratra na čas 
navštlvHa. Odvolací soud uvádí, že z dopisu, který bratr žalované dne 
27. května 1918 poslal žalobci, lze vyčisti, že žalDvaná měla již předem 
úm~sl spolužití s žalnbcem na vždy přerušiti a k němu se nevrátiti. Něco 
podobného však dopis ten neobsahuje, a pmto právem uplatňuie dov'olání 
žalované v tomto ohledu dovolací důvod § 503 čís. 3 c. ř. s .. nebo! odvo
lací rozsudek vkládá do dopisu toho něco, co ve skutečnosti obsahem do
pisu toho není. Nelze proto d'opisu toho použíti jako důkazu pro do
mněnku, odvúlacím soudem pro'jevenou, že žalovaná Už tehdy, když 
v únoru 1918 odjížděla ke svému hratrovi, měla úmysl, manželské spole
čenství přerušiti a k manželu více s'e nevrátiti. Než i kdyby se mohlo prá
vem za, to míti, že úmysl žalované při jejím odjezdu od manžela v únoru 
1918 byl takovS'm, za jaký jej pokládá odvolací rozsudek, anebo kdyby 
bylo prokázáno, že žalovaná třeba později p,ojala úmysl k manželu se 
více nevrátiti, zbývalo by zk(}umati, zdali opuštění manžela se stalo lYez 
vážné příčiny. A tu nelze neuznati, že vzhledem k opětovným citelným 
ubli-žováním, jimž žalnvaná byla vysazena, vzhledem k tomu. že nesne
sitelnost vzájemných vztahů vyvrcholila v tom, že žalobce v době, kdy 
ž~lovaná dlela u bratra, pr"pustil o své újmě starou služku, která poměry 
již znala, a vedení dom'ácnosti svěřil své sestře, ač vědél, že žalovaná s ní 
Žije v nepřátelství, žalovaná měla plnou p'řičinu do společné domácnosti 
za takových okolností se více nevrátiti. Nelze tedy mluviti o zlomyslném 
opuštění na straně obžalované, a poněvadž jiný důvod r02vodu proti ní 
uplatňován nebyl, musilo býti jejímu do'volání vyhověno. 
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Výslovné prohlášení ve smyslu § 579 obě. zák. muze se státi nejen 
slovy, nýbrž i kývnutím hlavy a podpis,em posledního pořízení. 

Dokázati, že zůstavitel nebyl způsobilÝm pořizovati, pří,lu!'.í tomu, kdo 
se domáhá neplatnosti posledního pořízeni. 

(Rozh. ze dne 13. ledna 1920, Rv II 281/19.) 

Zůstavitelka (70letá stařena) učinila den před svou smrtí dne 6, prosince 
1915 poslední pořízení tím způsobem, že pisatel poslední pořízení napsal, 
pak je u přítomnosti tří svědků přečetl, načež vyzval zůstavitelku, by P'D
řízení, je-li správné, podepsala, k čemuž ona přIkývla a je podepsala. I za 
čtení poslední vůk projevovala zÍlstavitelka souhlas kýváním hlavy. 
V poslední vůli byla ustanovena jedna dcera universální dědičkou, 
druhé dvě obmyšleny odkazy, kdežto synovi nedostalo se ničeho, ježto 
jeho dědický nárok byl vyčerpán penízem 900 K, jenž mu byl již za živa 
vyplacen, Po návratu z vojenské slnžby domáhal se syn žalobou neplat
nosti poslední'ho pořízení a to jednak z důvodu, že zůstavitelka podepsala 
prohlášení, jež jí nebylo. p,řed podpisem přečteno. a jež ani sama nečetla, 
jednak proto, že zůstavitelka v době sepisování poslední vůle nebyla jas
néllO' rozumu a vědomí, ježto trpěla již delší dobu marasmem a několik 
hodin po sepsáni poslední vlije skonala. S o udp r v é s t'O I i ce žalobu 
zamítl. D ů vod y:Dle § 579 obč, zák, (původní doslov) musí zůstavitel 
před třemi svědky potvrditi, že listina, sepsaná osobou třetí. jest Jeho 
PDsledním pořízením. V tom, Žil' zÍlstavitelka při předčítání poslední vůle 
pozorně naslouchala (vždy! kývala hlavou), že k dotazu pisatele, zda jest 
to tak správné, opět přikývla, že se pak snažila vzpřímití se v posteli 
ku podpisu a že konečně předloženou poslední vůli podepsala, spatřuje 
soud projev vůle zůstavitelky, že potvrzuje předlo.ženou ji Hsti'nu jako 
svou poslední vůli, to tím spíše, ježto zll stavitelka, jak nesporno, pro sta
řeckou slabost a slahý dech ztěží mohla mluviti a proto ztěží mohla svou 
vůli pToj'eviti jinak, nežli tím, že přikyvovala a d'Obrovo1-ně podep,sala. Již 
z toho je zjevno, že zůstavitelka měla plné vědomí a nezkalený roznm, 
ježto nelze si mysliti, že by se byla chovala, jak právě vylíčeno, kdyby 
postrádala vědomí neho byla stižena duševní chorobou, Nebylo. proká
záno, že by zůstavitelka byla dávala na jevo nějaké známky duševní po
ruchy, O ď vol a ci s o u d rozsudek potvrdil. D ů vod y: »Úplné vědomí 
zůstavitelovo« v době zřízení poslední vůle není totožným s »plnou mi
rou všech dosavadních normálních duševnlch schopností", takže by již 
jakékoliv zmenšení schopnosti rozpoznávací a rozhodovací proti normál
níITm stavu mělo v zápětí nezpůsobilost k poslednímu pořízení. Dle S- 566 
obč. zák jest tu nedostatek zdravého rozumu jen tehdy, jde-Ii o stav zu
řivosti, šílenosti, blbosti neb opilství, když tedy zůstavitel úplně pozbyl 
rozumu, nikoliv, když jeho duševní scho'pnostibyly poněkud seslabeny. 
Právem tudíž neshledal prvÍ( soud, že zůstavitelka nebyla v čase' poří
zení při smyslech, Zákon vyhledává týž stav, jaka při jiných právních 
jednáních (§ 565 obč, zák), Ten, kdo se domáhá neplatnosti testamentu, 
musí s plnou určitostí prokázati, že zůstavitel byl neschopným ku PDři
zování (§ 567 obč. zák). Ze zjištění prvého soudu vyplývá, že se žalobci 
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důkaz tento nezdařil. Rovněž dlužno souhlasíti s prvním soudem v tom, 
co jest rozuměti výslovným prohlášením zůstavitelovým (Krainz - Ehren
zweíg - System 11.;2 str. 365), Vždyť »v}'slovným projevem" jsou nejen 
slova, nýbrž i přikývnutí. 

Ne j vy Š š ís o u d nevyhověl dovolání. 

Důvody: 

Po stránce právní brojí dov.olání proti názoru souclu druhé stolice, 
že zÍlstavite,lka listinu, jí přečtenou a pak k podpisu předloženou, v ý
s j: o vně za své poslední pořízení prohlásila, Oba nižší sondy však věc 
správně posoudily, neboť zůstavitelka projevila svou VIJli s1-ovem a při
kývnutím hlavou když jí byl spis předčítán, pokud se týče když pisatel 
listiny po přečtedí pravil "je-Ii to správné, pak nechf to matka podepíše«, 
a krom toho projevila svůj souhlas podpisem listiny, tak že správným 
jest úsudek, že tu šlo o výslovné p'fOhlášení, že spis obsahuje poslé~ní 
vllli zůstavitelčinu (~ 579 obč. zák.). Správné jest stanovisko odvolaclho 
soudu, že pod'le § 56'7 obč. zák náležel" žalobci, by prokázal příčinu, pro 
kterou zůstavitelka snad nebyla způsobilou činiti poslední pořízení. Tvrzení 
dovolatele, že zůstavitelka vůbec nebyla schopna se podepsatí~ příčí se 
vlastnímu tvrzení žalobcovu, jenž udal, že zústavitelka své .Jméno na 
spise podepsala <aneb ja,k žalo,bcc praví- »na,škrábala{(). ... 

Čís. 371. 

Jest nepřípustnou změnou po rozumu §u 828, druhá věta, obě, zák., 
jme-Ii se jeden společnik bez souhlasu druhého uživati výlučně určité části 
společné nemovitosti, byť I zbytek, ponechaný k užívání druhému SPO

lečníku, rovnal se jeho ideálnímu podílu na věci. 

(Rozh, ze dne 13. ledna 1920, Rv II 4/20,) 

Usedlost čís, p<oo. 85 v J. nálež cla spoluvlastnicky jednou pofovicí 
manželům S-ovým, druhou polovicí Antonínu V-o<vi. Antonín V, užíval 
bez souhlasu manželů S-ových< z oné usedlosti polovici mlatu a stodoly, 
polovici. kůlny, jeden malý chlév pro hovězí do,bytek, i'eoden chlívek pro 
prasata, kdežto druhá polovice stodoly s mlatem, kťJlny, celá konirna 
i .oelý velký chlév pro hovězí dohytek a sklepy byly k použití manželů 
S-ových, kteří jich však neužívali. Manželé S-ovi domáhají se na Anto
nínu V-ovi žalohou, by vešker:\, prostory usedlosti zmíněné vyklidil. P r o
e e sní s o u d prvé stolice žalobu' zamítl, D ů vod y: Jest zjištěno, že 
strana žalovaná neužíval" ani polovice budov usedlosti a že ohledně uží
vání nedošlo mezi stranami k dohodě, poněvadž žaluiící strana pro napjatý 
poměr vůči žalovanému zamítla doho·du zejména, by stodola byla fysicky 
rozddena, Na zá:kladě toho -dospě1' soud k přesvědčení, že strana žalující 
byla oprávněna žádati, by žalovaná strana, která: svého práva dosud 
užívá, aniž by vsahala v právo stran:\, žalující, vyklidíla místno'sti přiná
ležeHcí jí právem spoluvlastnickým. Zalobní žádost bez ohledu na právní 
důvod jest vzhledem na to, že žalovaný neužívá ani polovice jemll prá-

Civiln! rozhodnutI. II. 3 
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velll spoluv-la-stntekýnr. přináležejíCÍ, v-wI1Tl1JZsafIu neoduv1oďněllou; fe 
žádá vyklizení ?Je všech celých místností domu č. 85, ač žalovaný jich 
celých neužívá. Žalovan}T užívá místnosti jen v tom rozsahu. v jakém 
jich může i strana žalující spoluužívati. Nechce-li tak strana žal,ujíc; uči
niti a nemůže-li se shodnouti, JSOll její práva ohledně společné věci obsa
žena v §§ 828 a násl. obč. zák., z jichž srovnání plyne, že žaluiící strana 
nemůže stranu žalo'vanou vylučovati z užívání společných bndov, pokud 
strana žalovaná tak činí b1ez poškození práv strany žalující. V případě, 
o nějž jde, jest nesporně zjištěno, že strana žaluj.Ící může usedlosti uzÍvati' 
stejně jako žalovaný' a že se jí v tom nepřekáží. Ze zmíněných ustano
vení obč. zák. nelze vyvoditi, že by žalující strana byla oprávněna žádati. 
by žalovaný, zřekna se užívání, místnosti vyklidil. Sond vidí v tom ja
kýSi druh chikány, že žaluiící strana chce žalobou donutiti žalovaného, by 
místnosti společné zůstaly prázdny, chce ho tedy majetkově poškoditi. 
Ohce-li žalnjící strana d:osáhnouti toho" by soud určil způsob užívání, pak 
mohla právem žalovati na toto určení a žalovaný byl by v tom případě 
pak povinen místnosti vykliditi, kdyby soud ustanovil užívání jiné, ze
jména kodyby ustanovil pronájem společných mí'stností. Teprve pak, kdyby 
žalovaný na zrukladě rnzsudku místností společných vykliditi nechtěj, bylo 
by lze žalovaii o v:l'klizenL O d vol a c í s o n d vyhověl žalobě. D ú
vod y: Důvod nesprávného právního posouooení spatřují odvolatelé v tom, 
že prvý soudce při'Chází k úsudku, že strana žalovaná neužívá ani po10-
viceb1lJdov sporné usedlosti, zapomínaje, že spoluvlastnictví se vztahuje 
ku každé částce předmětu. tedy i k polovici místností, llžívaných žalo
vaným. Výika tatO' jest oprávněna. Přísluší-li táž věc vlastnicky více osa
hám nednuě, nastává společenství majetku (§ 825 obč. zák.). Z toho plyne, 
jak jest jo v §§ 828 a 833 obč. zák. výsl'Oovně ustanoveno, že, pokud spo
lečníci se shoduji, maJí vškhni držení a správu společné věci a že Jsou 
,oprávněni s ni' nakládati dle libosti a v zál'ežitostech. jež se jen řádné 
správy a užívání kmenového majétku týkají, rozhoduje většina dle pO'
měru svých podílfl. Jinak ovšem jest tomu, když se společníci- neshodují 
ani. v této řádné správě a užívání; tu nesmí, jak zákon praví. žádný z po
dílníkú předsevzíti se spo.lečnou věcí nějakou změnu., kterouž hy byl po
díl druhého zasažen. Slovem »změna({ nelze rozuměti změnu toliko v pod
statě věci společné, nýbrž změnu jakonkoEv, tedy i v užívání, zasahuje-li 
se tím do právní sféry společníků ostatních. Všem společníkům přísluší 
celá společná věc ideálními podíly, takže nelze připustiti, by bez souhlasu 
a shody jedell spo-!cčník užíval mčité části společné věci a proto, byť i 
snad žalovaný jeho ideelnímu podílu' Odpovídající čás>ti lysické ueužíval, 
nelze tvrditi, že by tím nebylo do právní sléry společníků ostatních za
saženo, když se strany výslovně na takovém užívání neshodly. Když 
sami shody .docíliti nemohou, jest se jim dle ustanovení občanského zá
kona o. spole,čenstvímajetkn zachovati, nemůž'e však nii<ďo společníka, 
s užíváním nesouhlaseiícího, donutiti, by klidně k užívání druhých při
hlížel a tomn se nebránil. Způsob, jakým jest s, brániti, žalo'bcové v tomto 
pří.padé správně zvolili a bylo tudíž právní poso-uzení této záležitosti 
prvým soudem pochybené, když opačné stanovisko zastával a žalobu· 
zamítl. 

N e j v y Š š í S'O u d -nevyhověl dovolání. 
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Důvod y: 

Dovolání vytýká rozsudku nesprávné právni posouzen( věcilčís. 4 
§ 5.03 c. ř. s.) a spatřuj,e je v tom, že, ačkoliv bylo zjištěno, že žalúvaná 
strana užívá z celého domu jen polOViCi mlatu a stodoly, polovici kůlny, 
'eden malý chlév na hovězí dobytek a jeden chlívek na prasata, kdežto 
druhé polovice těchto místností, celá konírna i celý velký chlév pro- ho
vězí dobytek, celé sklepy a obytné místností kromě vyměry jsou k dis
posici žalující strany, která tedy může užívati daleko více, nežli pol?vice 
domu, jež jí náleží, a ač strana žalujicí nikdy neprohlásila, že chce UZlvatl 

potovicc domu a že jí žalovaný v lom překáží, přece odvolací soud shle
dal v užívání uvedených shora místnosti žalovaným zrně n u ve smys!" 
§ 828 obč. zák. přes to, žepQdíl žalobcú zústal l1ep'orušen a neztel1če~. 
Tento. názor žalovaného není správným, neboi odporuje pojmu spolec
ného vlastni'Clví, jež dle § 361 obč. zák. záleží v tom, že každému podíl
n~kll přísluší, o.všem že> dle objemu jeho pod'Ílu, stejné právo na ,k~ž~ou 
jedno.wvou část předmětu společného. Proto j~ Ih'osteJIlo, __ zd~ zby".a za-
100bcům možnost užívati tolik částí domu, ktere snad tvon vIce uezl:! ly
sickou polovici na ně připadající, poněvadž zasahování do právní sférY 
jejich záleží' v tom, že žalovaný bez jejiC~ sv>olení užívá fysicky j'e~noW
yých částí společného majetku, které dluzno postavlÍ! na roven svemoc
némn fysickému rozděl~ní a tedy· , pokládati za z m ě u u ve smyslu § 828 
obč. zák. Ježto pak, ja·k dovolání samo připouští, žalobci k tal<JO.vémllto, 
fysickému užívání j1ednotliví'ch částí společného domu svo.lení nedali, brám 
se žalbbci právem proti němu žalobou, neboť sluší každému z podílníkú 
přiznati právo, brániti se proti opa'třením druhého po,dnníka, která jeho 
vůli odporují. V tomto případě nelze se dovolávati, jak to. činí dovo,lání, 
ustano'vení §u 833 obč. zák., poněvadž nejde o způsob správy, nýbrž 
o otázku, je-li bezprávným fysické užívání jednotlivých částí domtl žalo
vaným a nelze žalobcům nkládati za povinnost, by domáhali se před zji
štěním tétO' bc'zprávnosti ve sporu zahájeném výroku soudu. -kterým by 
měl z p II s o b spr á v y býti stanoven. Mylným je také nitzor-dovola
telův, že žal·obní žádost, již se žalobci domáhají vy.klizeni celého domu 
a veškerých k němu patřících místncostí-, měla býti ohledně větší polovice 
domu' zamítnuta proto, že ža!ovan}' neulŽívá ani polovice domu, ani poI9-
vice stájí, ani polovice ostatních mÍ-stností. Množství užívaných místností 
nepadá při řešenÍ' tohoto sponl vůbec na váhu, nýbrž jen okolnost, že 
jich užívá f y s i c k y žalovaný a to bez svolení žalobců. Vyslovuje-li roZ
sudek, že žalovaný je povinen dům čís. pop. 85 v J. a veškeré k němu 
patřící místnosti ihned vyklidili, nemůže se tím žalovaný cítiti stiženým, 
poněvadž poznačením domu dle čísla se' předmět sporu jen blí'že uTčuje 
a vyklizení jednotlivých místností v něm nastati může jen v tom roz
sahu, pokud jich skutečně fy s i c k y užívá. 

Čís, 372. 

Nárok Československé republiky na ziskání protihodnoty za závazkY, 
jež převzala vůči zaměstnancům Rakousko-Uherské banky (nařízení ze ,. 
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dne 12. května 1919. čís. 246 sb. z. a n.). jest nárokem veřejnoprávním ve 
smyslu dvorského dekretu ze dne 24. října 1806, čís. 789 sb. z. s. 

CRozlt. ze dne 20. ledna 1920. R í 21ď20.) 

K n i h o v n í s o u d povolil české finan'ční prokuratuře podle čl. III. 
uvoz. zákona k exeklllčnímu řádu a dle dvo,rského dekretu ze dne 18. září 
1786, čís. 577 sb. z. s. a ze dne 24. října 1806. čís. 789 sb. z. s. záznam 
práva zástavního na nemovitostech Rako·usko-Uherské bankv v Žatci 
ku zajištění protihodnoty za závazky převzaté repnblikou Českosloven
skou vúči zaměstnancům Rakousko-Uherské banky ve smyslu nařízení ze 
dne 12. května 1919. čís. 246 sb .. z. s. Rek u r sní s o u d knihovní žá
dost zamítl. Dll vod y: § 38 knih. zák. uvádí případy, v kterých lze žá
dati o záznam knihovní; zde se může pnuzc jednati o případ uvedcný 
v nd'stavci cl §Ou 38. Dle čl. XIII. čís. 5 uvoz. zákona k exek. řádu nejso:u 
dotčeny předpisy všeobecného knihovního řádu o zajištování práva ná
roků záznamem ve knihách pozemkových. Dle čl. III. cit. zákona zůstaly 
v platnosti dosavadní zákonné předpisy o přednostních právech a o za
jišťování a vydohývání daní a jiných dávek k účel11m veřejným, pak jiných 
pO'vinností, které daním co do dobývání zákonem jsou postaveny na roveň, 
iakož i takových pohled'áJvek pokladny státní, o nichž rozhodovati a jež 
likvidovati přikázáno jest úřadům správním. Dle dvorského, dekretu ze 
dne 18. září 1786, čís. 577 lit. c) sb. z. s. nemllže ani fiscálním úřadem 
vedle § 298 c. ř. s. provedena býti exekuoe dříve než vydán j,est soud
covský rozsudek; zajištění státní pokladny státi se může však i bez po
žádání za exekuci v soudním řádě ustanovenými obstávkami. sekvestra
cemi, zabavením nebo jinými prostředky zjišťovaCÍmi a m;; se fiscální 
úřad, aby jich vvmohl, pouze vykázati průkazem o tom, že bylo zave
deno vyšetřováni, nebo předložením nařízení dvorského a zemského 
úřadu. Dvorský dekret ze dne 24. října 1806 čís. 789 sb. z. s. ustanovuje: 
Ve příčině zjištění takovýob pohledávek, jež se nehodí k soudnímu, řízení, 
nýbrž které poUtkkÝm úřadům samým náleží vyšetřiti. o nich rozhod
nouti a je exekvovati, vidělO' se ustanoviti, že v takových věcech přísluší 
politickým úřadům právo, patřičné zajištění zaříditi. a by bylo vykonáno 
požádati přímo dožado,vacími přípisy soudní úřady neb uděliti k tomt: 
příkazy fiscálním úřadům. Pohledávka eráru, kterou česká finanční pro
kuratura uvádí, SPočívá na tituTu práva soukromého, nikoli na titulu· práva 
veřejného. Dle čl. 54 změněných stanov Rakousko-Uherské banky (cís. 
nařízení ze dne 21. září 1899, čís. 176 ř. z., příl. l.) rozhoduie ve spor'ech 
mezi státní SNávou a Rakousko-Uherskou bankou buď rozhodčí soud sta
novený čl. 53 cit. cis. nařízení nebo zemský soud ve Vídni a rozep,ře k níž 
dalo podnět převzetí bankovního obchodu, miÍ: býti projednána před roz
h~d'čím soudem uved'eným ve čl. 53. Jd·e tedy o zajištění takové pohle
davky, která se hodí k so,udnímu řízení a nemohlo proto býti vyhověno 
žáJdosti. 

Ne j v y Š š ís o u d obnovil povolující usnesení sondu knihovního. 
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Dů vod y: 

Dle čl. lll. uvOz. zákona k ex. řádu nebyly změněny exekučním řádem 
dosavadní zákonné předpisy o přednostních právech a o zajištění ~a Vy: 
máhání daní a jiných dávek k účelům veřejným, pak jinakých dluznos!1, 
co do vymáhání zákonem daním na roveň postavených, jakož ; tako,:,ý~h 
pohledávek státní pokladny, o nichž rozhod<;van a jež Ii~~v~d~va<tt pnka
záno jcst úřadÍlm správním, dále posavwdní predplsy o zallstem duchodko
vých trestů, o zajištění pohledávek z nájemních smluv, o veřejných dů~ 
chodech a o vymáhání ta'kovýchto pohledávek a zústaly tedy v platnostI 
pro řízení exekuční dvorské dekrety ze dne 18. září 1786 čís. 577, písm. c) 
sb. z. s. a ze dne 24. října 1806, čís. 789 sb. z. s., Íichž se finanční, prokur~
tura výslovně dovolává ve svém návrhu na povolení zá:znamu práva za
stavního. Jest řešiti otázku zda nárok české finanční prokuratury v Praze, 
pokud se tý6e Českoslo;ve~ské republiky, na němž se zakládá žádost za 
povolení záznamu práva zástav'ního, jest druhu, vytčeného v posléze zmí
něném dvorském dekretu ze dne 24. října 1806 čili nic, zda se totrž hodí na 
pořad práva soukmmého čili nic. Otázka ta jest v podstatě tot~_ou 
s .otázkou zda tento nárok j1est nárokem čisté sóu'kromoprátvním čHi nic. 
Otázku t; dlužno zodpověděti záporně a nelze sdíleti názoru. iejž projevil 
soud rekursní. Jde tu o nárok na získání protihodnoty za závazky" jež 
převzalaCeskosloven!!lcá repuhlika proti zamestnancúm Rakousko-Uher
ské banky. Nařízením vlády Českosl·ovenské republiky ze dne 12. května 
1919, čís. 246 sb. z, a n. zaručuje Československý stát zaměstnancům I(a
kousko-Uherské banky, kteří byll aniebů hudou přijati do služeb Banko'v
ního úřadu ministerstva financí, všechna práva, nabytá II Rakouslw-Uher
ské banky z dosavadního služebního poměru, zejména všechny služební 
požitky, dále nároky na zaopatření ve výslužbě, jakož i zaopati~ní po
zŮ'stalých dětí a vdov. Nejde o to, zd·all Rakousko-UherS'ká banka byla dle 
svých stanov v bývalém Rakousko-Uherském mocnářství zřízením ve
řejnoprávním. Převzetí závazků, jež náležely býva,lé :RakO'llSko-Uherské 
bance proti oněm zaměstnancům, kteří byli anebo hudou přijati do služby 
bankovního úřadu Ceskoslovenského ministerstva financÍ, stalo Se z dů
vodů veřejnoprávních, pokud se týče m'ezinárodních, bylo p,odmín~no ;)0-

měry, jež se utvářily následkem zániku bývalého Rakou'sko-Uherského 
mocnář.ství a následkem vzniku nových státll na území tohoto moc"ář
ství, a lilCstalo se zejména nikoliv snad na zákla'diě smlouvy uzavřené 
s Ra:kousko-Uherskou bankou anebo jiného soukromoprávního jednání, 
nýbrž v dúsledkunově se u(vářivších poměrů státních, pokud se týče 
mezinárodních; vůle stran a ,.~ouk{omá di'sposi,cc tu vůbec nerozhodovala 
a nepřicházely tu v úvahu žádné soukromoprávn'í vztahy. To,tO převzetí, 
súčtovánÍ závazků z něho vyplývajících a případné odškodnenÍ za vzešlé 
z něho finanční zatížení Československé nepubliky bude spolu s nesčet
nými jinými věcmi podobného rázu předmětem likvidace. o níž bude 
zvláště vyjednáváno mezi státy, jež vznikJ.y na území bývalého Rakousko" 
Uherského mocnářství. Jde tu 'tedy O právní jednání, právní úkon povahy 
veřejnoprávní. resp, mezinárodní a jest tedy i nárok na získání protihod. 
noty za závazky tyto povahy veřejnoprávní. Rozhodovati o tomtO' nárokn, 
jenž, iak uvedeno, bude předmčtem likvidace mezi iednotlivými novými 
státy. nepatří tedy na pořad práva soukromého. Právem domáhá se tedy 
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česká finančnÍ'-p-rokw atUI a v PnTzl;-exeKllce z-Jlsťovací na základě --:ÚwTa 
zmíněných dvorských dekretů ze dne 18. září 1786 a ze dne 24. října 1806. 
Jest tendencí těchto dvorských dekretů, by tam, kde se jedná o pohle
dávky, kerě se nehodí na pořad práva soukromého a kterých by tedy ne
bylo lze prosaditi exekucí ve smyslu exek"čnlho řádu, se dostalo eráTu 
možnosti, dojíti přes to zajištění jeho nároků prostředky předepsanými 
exekučním řádem. Tornu nasvědčuje i zněnl dvorského dekretu ze dne 
24. října 1806 čís. 789 sb. z. s., který s<: zmiňcje jen povšechně o takových 
pohledávkách, jež se nehodí k soudnímu řízení a ohledně nichž náleží 
vyšetření, rozhodnutí a exekuce toliko úřadům správním, aniž uvád,í, ja
kého druhu jsou tyto pohledávky. Tam, kde nestačí pravidelná ustanovení 
exekučního řádu o zajištění pohledávek, má býti vyhověno zájmům státu 
zvláštními ustanoveními zmíněného dvorského dekretu. Bylo proto do
volacímu rekursu vyhověti. 

Čís. 373. 

Pokud jsou .tranyvázány úmluvou, jíž se před státním převratem po
drobily rozhodčímu soudu: Vídeňské bursy. 

(Rozh. ze dne 20. ledna 1920, R I 23/20.) 

P r v á s to I i c c (krajský soud v Mladé Boleslavi) zamítla námitku ne
příslušnosti. D ů vod y: Závěrečným listem ze dne 24. zář( 1918 iest .. pro
kázáno, že se obě strany pro případ SPOru POdrobily neodvol~telnému 
a vykon<ťtelnému výroku rozhodčího soudu vídeňské bursy pro zboží. 
Soud má však za to, že žalobce úmluvou tou není více vázán. Nebol 
úmluv5' se stala za dlahy, kdy území nynější republiky CeskosloveucSké 
a zeme ra'l<awské tvořHy jeden státní celek, l<dy tedy nebyla Vídeň cizinou 
v poměru k republice Ceskoslovenské. Když však zatím nastal převrat 
dne 28. října 1918, následkem kterého Vídeň se stala cizinou vllči našemu 
území, soudy ve Vídni a zejména také rozhodčí soud vídeňské bursY j~ou 
sondy Cizozemskými, je to taková změna pomčrlI, která nemohla zlIstati 
bez vlivu na platnost úmluv. Nebol nelze předpokládati, že by strany vÍl
bec a žalobce zvláště chtěly se podrobi'ti soudu v cizině, n<ťopak dlužno 
za to mHi, že úmyslem jejich bylo vznésti případné spory z řečeného ob
chodu na rozhodčí soud vídeúské bursy jako s'Oud domácí. Tomuto sta
novisku nevadí, že se žalobce sám již po převratu a po rozoadnutí se b{T_ 
valéhostátního útvaru rakouského dovolal rozhodčího soudu vídeňské 
buTSY pro zboží. Tím zajisté nezadal své právo dovolávati se Domoci pří
slušného řádného soudu domácího, to tím méně, ježto se vzhledem k uve
dené změně' pom·ěrŮ' stá,toprávních ani nem.ůže platně podrobiti cizozem
skému soudu rozhodčímu, jak vyslovil nejvyšší soud· ve Vídni v rozhod
nutí svém ze dne 22. prosince 1913, čís. 6691 sbírky G. U. u. F., při čemž 
n:lltno uvážIti, že, bylI v obojím územ} platil dosud týž civilní řád soudní, 
prece chybí tu vliv státní správy naší republiky na správu bursy vídeň
ské a jejího soudu rozhodčího a na předpiSY, kterými se spravovati mají; 
to však bylo zajisté předpokladem pro náhradu soud" řádnÝch rozhodčím 
soudem bursovním. R t K U r s II í s o u d vyhověl námitce nepříslušnosti a 
žalobu odmítl. D ú vod y: Nelze ospravedlniti náhled, že se strany po-
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drohily vídeňskému rozhodčímu soudu bursovnímu jen z toho důvodu, že 
kdysi soud ten byl tuzemský a že by tak nebyly učinily, kdyby byly před
viduly změny nastalé politickým převratem, ba plyne pravý opak toho z té 
okolnosti, že sám žalobce i přes politický převrat po něm uznal příslušnost 
rozhodčího soudu, na kterém se strany usnesly a u něho podal žalobu na 
zaplacení kupní ceny. Rekursní soud také nesdílí dalšího minění soudu 
procesního prvé stolice, že úmluva, kterou se strany poďrobilY cizozem
skému soudu rozhodčímu jest nezávaznou a že nemůže býti žalobci pře
kážkou, by hledal· ochrany u řádného soudu tuzemského, poněvadž prS' 
tuzemské zákonodárství nemá vlivu na organisaci a vedení cizozemskéllo 
soudu rozhodčího. Nebol náhled ten by obsahoval porušení zásady svo
body vůle stran, kterážto zásada tvoří naprostý základ našeho práva sou
kromého. Stranám jest též dáno úplně na vůli, podříditi se rozhodčímu 
soudu a nesmí jim býti vzata možnost, báilt> své zájmy i tehdy, když se 
tak může státi jen smlou'vami, s kterSrmi jest neJo'z]učitelně spojena 
úmluva o podrobení se cizozemskému soudu r,ozhodčímu. Dohoda ta'ková 
jest věcí čistě soukromúu a nemůže jako taková h.í'ti dotčená politickými 
událostmi. I kdyby tato otázka příslušnosti měla býti uvedena v souvi
slost s vykonatelnnstí exekučního titulu, založeného na výroku rozhodčího 
soudu a mělo· býtl z toho dovozováno, že proto nesmí býti úmluvě při
znána účinnost, dOl<l1d mezi rakc·uskou a ,československou vládou není za
ručena vzájemná vykolilatelnost exekučnkh tituli'! - přec by se Pro tento 
případ ničeho nezískalo, ježto vzájemná vykonatelnost exekučních titulů 
mezi. jmenovanýmt repuhlikami" jest stanovena nařízením ze dne 19. 
března, čís. 140 sb. z. a n. a žaloba podána byla n prvého soudu teprve 
p0 S. červenci> 1919, tudfž dlúuho po té. 

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

Dilvody: 

Ža,lovaný odmítá dovolaný krajský s,oud v Mladé Boleslavi proto, že 
obě strany závěrečným listem ze dne 24. září 1918 podrobily se' pro případ 
sporu neodvolatelnému a vykonatelnému výroku rozbodčího soudu ví
deňské bursy pro zboží. Dlužno soublasIti s úvahami soudu rekursního, 
jež hoví věci a zákonu a nejsO'll vyvráceny vývody d!o'Volacího rekursu. 
Poukazuďk k důvodúm lIsnesení v odpor vzatého při]Jomíná se proto jen 
ještě toto: Bodle § 1391 obč. zák. jest úmlu,va, jíž strany pro rozsouzení 
sporných práv zřizují rozsudí, s m' 1 O Vi v o ll, majícf povahu s'Ůukromo
právní. Proto jakož i z tohO' dalšího důvodu, že ani v c1o!čeném § 1391 obe. 
zák.ani v § 577 c. ř. s. nerozlišuje se mezi mzsudími tnzemskými a cizo
zemskými, a že není ani jinakého ustanoveni opa-čného, nel'ze brániti stra
nám; by se nepodrobily rozhóddni'u sOlu,du cizozemskému,; úml'uva tako
véhoto obsahu není tedry ani neplatná, ani bezúčinná. Ostatně otázka ta 
v tomto případě nemá významu rozhodujícího. V d,obě, kdY strany se p o
d rob i I y rozhoc1čímu soudu víd,eňské bursy pro zboží, nebyl tento roz
hodčísoud cizozemskÝm, nýbrž byl s<Olldem tuzemským. Jde tedy pouze 
o to, zda nastalým státním převratem nepozbyla snad úmluva stran účin·· 
nosti a platnosti. Tu p8'k dlužno míti na mysli, že dotčená úmluva jest, 
jak podotčeno, smlouvou soukromoprávní. Smlouvy takové však pouhými 
událostmi politickými se neruší. účinek ten byl by mohl nastati jen tehdy, 
kdyby byly okolnosti a poměry pozměnily se ton měrou; že by sluše,o míti 
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za to, že strany; i<UyDy Dyly predvlGa:ly-tYto zmeny, neOy]:Y-Fy učinilY 
dotyčné úmlu'vy, V té příčině pak stěžovatel tvrdí, že není tu opory pro 
předpoklad, že strany byl y by se podrobily vídeňskému soudu ro~hod
čímu, kdy by tento byl býval soudem cizozemským. Ale stejně ,není tu 
předpoklad, že strany ve zmíněném případě ne byl y by tak učinily. 
Naop",k žalobce podav ještě letošního rokul u rozhodčího soudu vídei\skě 
bursy pro zboží proti nynějšímu žalo'Vanému žalobu o zaplacení kupní 
ceny, zřejmé tím dal na jevo, že nastalé změně 'Okolností nepřikládá vý
znamu výše naznačeného, platnost a účinnost úmluvy zrušujícího. Žalobce 
nemůže s úspěchem namítati, že POdání žaloby u vídeňského rozhodčího 
soudu stalo se jeho vídeňským zástupcem, neboť pro t i jeh o v ů I i ne
byla by žaloba ve Vídni zajisté. bývala podána. ~ovnčž neobstojí námitka, 
že šlo tehdy jen o zaplaceni kupní ceny, kdyžtě nárok na náhradu škody, 
O který nyní jde, odvozován jest z téhož poměru právního, lako nárok na 
zaplacení kupní ceny. Námitka, že od úmluvy Ze dne 24. září 1918 okoluo
sti způsobem svrchu zmíněným podstatně se zmčnily, byla by oprávněna 
bývala před vydáním nařízení vlády republiky Československé ze dne lY. 
března 1919, čís. 145 sb. z. a n., totiž v době, kdy nebyla zaručena vzájemná 
vykonatelnost exekučních titulů z oblasti rep. Českoslo,venské a z území 
státu Rakouského, - kdy tedy žalobce mohl důvodně se obávati, že pří
padný výrok vídeňského soudu rozhodčího proti žalovanému nebude v tu
zemsku vykonatelným. Po vydání onoho nařízení i tato obava pominU'la. 
Tvrzení stěžovatele, že výkon takového výroku jest spojen s obtížemi, 
vyvrácen jest obsahem dotčeného nařízenÍ. Zbývá jen ještě otázka v do
vQlacím rekursu nadhozená, zda podrobením se pod rozhod1čí soud vídeň
ské bursy pro zboží vyloučeno jest právo stran, dovolávati se řádných 
soudů tuzemských. Stěžovatel odpovídá k této otázce záporně, nejvyšší 
soud k ní potaká. J deť, jak uvedeuo, o smlouvu so'ukromoprávní, jíž podle 
§ 914 obč. zák. lze rozuměti jen tak, že strany se zavázaly, v případě, že 

, by vzešel spor ze smluvního poměru, uplatňovati své nároky pouze a ie
d,ině před smlnveným soudem rozhodčím, že se tedy vzdaly uplatľíování 
sporných nároků svých před řádnými soudy. Zda jde o cizozemský neb 
O tnzemský soud rozhodčí, jest dle toho, co vyloženo, lhostejno. Pokur' 
stěžovatel pou.kazuje k tomu, že zákon z přičin veřejnoprávních značn~ 
omezuje příslušnost soudů bursovních jak v ohledu osobním. tak i v ohle
du věcném, a ve věcech přesahujících tyto meze nepřipouští jednání před 
soudy bursovními, a že při cizozemských soudech burs'Ovních odpadají též 
záruky, jež 'StanovH zákon ohledně působnosti tuzemských soudu bursov
uích, - nutno připomenouti jednak, že v republice Rakouské platí pro bur
sovní soudy rozhodčí tatáž ustanovení zákonná. jako v replIblice Česko
slovenské, - jednak že .nebyly vysloveny a nevzešly nižádné pochybno
sti o příslušnosti l'O'zhodčího soudu vídeňské bursy pro zboží ani po 
stránce osobní, ani p.o stránce věcné, naopak že z rozsudku tohoto rozhod
čího SOll,du ze dne 28. března 1919 vyplývá, že podmínky pro příslušnost 
jmenovaného rozhodčího soudu jsou splněny. 

Čís. 374. 

Do platebního rozkazu, jenž byl vyhotoven a podepsán Pouze úřední
kem soudní kanceláře, nelze si stěžovati rekursem, n:(ibrž možno zJednati 
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nápravu pouze způsobem naznačeným v § 7S;'odstave-c - třetí, zákona 
o soudní organisaci. 

(Rozh. ze dne 20. ledna 1920, R I 26/20.) 

Platební rozkaz soudu prvé stolice, jímž byla žalobci uložena zál-oha 
svědeckých poplatků, byl vyhotoven a pod:epsán pouze úředníkem soudn,í 
kanceláře. Rek u r sní s o u d vyhověl žal"bcov11 rekursu a platebm 
rozkaz zrušil. 

Ne j v y Š š í s o II d vyh'Ověl dovolacímu rekursu žalovaného a změnil 
usnesení soudu rekursního v ten rozum, že odmítl rekurs žal0,bcův. 

Důvody: 

Platební rozkaz vyhotoven a podepsáu byl úředníkem kanceláře sondní 
(§§ 106, 107 j. ř.). Nebylo proto přípl"tno, by vzat bYl, v odpor ,rekllr~em: 
jenž dle § 514 c. ř.s. do'pouští se jen prot! usnesemm s~ud'nlm, .~rbrz 
bylo věcí žalobce, by zjednal si náPTavu zpusobem, na:~acenym" 'Ii , 7~, 
oclst. 3, zákona o soudní organisaci. Právem pr,oto stezuJe Sl zalovany 
do toho, že rekurs nebyl jako nepřípustný odmítnut. 

.. 
Čís. 375. 

Nárok eráru na náhradu škody, jež mu byla způsobena podloudným 
obchodem s bankovkami, opatřenými padělanými kolky, jest povahy 
soukromoprávní a neplatí o něm dvorský dekret ze dne 18. záři 1786, čís. 
,577 písm. c) sb. z. s. 

Výpočet čl. III., odstavec prvý, uvozovacího zákona k exekučnímu 
řádu jest výlučn:í'm. 

(Rozh. ze dne 20. ledna 1920, I~ I 31/20.) 

Proti filiálce vídeňské banky, jež byla v po.Jezření., že poškodila erár 
podloudným obchodem tiSícikorunovými bankovkami, opatřenými padě
lanými kolky, domáhala se finanční prokuratura jménem eráru zajišťovaci 
exekuce, opírajíc se o ustano'vení dvorských dekretl! ze dne 18. září 1786, 
čís. 577 písm. c) sb. z. s. a ze dne 24. října 1806, čís. 789 sb. z. s. So u d 
p r v é s t o I i ce zajišťovací exekuci nepovolil, v podstatě proto, že se 
ustanovení citovaných dekretů neho,dí na pHpad, o nčjž tu ideo Ku stíž
nosti finanční prokuratury povom rek u r sní s o u d zaiišťovací exe
kuci. O II v o rl y: Ze čl. JIl. llvozovadh·o zákona k exekučnímu řádu není 
nikterak zjevno, že hy působnost dosud platných zákonných předpisi· 
'O přednostních právech a 'o zajištění a vymáhání pohledávek eráru měla 
býti nějak súžena neb obmezcna. Strana povinná jest v podezření, že po
škodila erár podloudným obchodem s tisícikorunovými bankovkami opa
třenými padělanými kúlky, jakých bylo zjištěno ve filiálce bankovního 
úřadu ministerstva financí v Ch. za 21,000.00,0 K a česká finanční pro ku
ratura byla tímto bankovním úřadem, místem zajisté povolan{rm, POUkc1-
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zána, bl' ku zajištění škody té v obnosu ~ __ -J!-__ ~~Jlartk(,yl,arnL,Jde tedy o poh!edá\!ku~ ~na~náh.ra.d,,-šlmds~ďrato ~pohlcdávka 
učinila de- jest však pohledávkou soukromoprávní. Jejím diívvdem lest bezprávný 
kretu ze dne 18. září 1786, čís. 577 sb. z. s. Není pochyby, ž" tli jde o po- čin {čin trestný), za jehož majetkoprávní následky ručí. škúdce~erárujaJw 
lIledávku státní pokladny, o které přikázáno lest rozhodovati úřadům příjemce bankovek bez ohledu na výsostný poměr navrhovatele k ode 
správním, tuto zejména bankovnímu úřadu ministerstva financí (§ JO vlád- púrci. Vždy! týž náhradní nárok příslušel by i soukromému příjemci ban-
níha nařízení ze dne 12. května 1919, čís. 246, vydaného na základě zmo~- kavky. Jest ovšem pravda, že trestným činem již o sobě vsaženo bylo 
ňovacího zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n.), jenž spravuje ve výs"stné právo státu. Z toho však náhradní nárok se nevyvozlLjc, 
oběh okolkovaných bankovek a podává o vÝši oběhu jejich předepsané nýbrž z té další skutečnosti, že padělaným kolkem opatřené bankovky 
výkazy, smí bankovky s padělanými kolky majiteli odebrati a jest tudíž byly bankovním úřadem přijaly. 
povo.Ián žádati zajIštění nároku státu, který vzešel z porušení jehO' V}'
sostného práva. Bylo proto návrhu finanční PTOkuratury podanému v zá
konném zastoupení eráru na žádost bankovního úřadu ministerstva Hnancí 
vy ,hověti, nebo! zjevno jest z povahy a stavu věci, že bez povolení na
vrzeného zaií'štění bylo by pozdějŠí dobytí příslušné peněžité náhrady 
zmařeno neb značně stí ženo a tak byl by zájem ~státní povážlivě ohrože"u 
(~§ 370 a 374 exekl1čního řádn). ~ 

Ne j: V y Š š í s o II d obnovil usnesení prvé stDlice. 

Dů vo dl': 

O tom, že dvorský dekret ze dne 24. října 1806. ClS. 789 sb. z. s. týče 
se jen zajištění erariálních pohledávek povahy v'eřejno-právní, nemůže, 
hledíc k jeho doslovu, býti zajisté nejmenší pochybnosti. Zdali totéž platí 
i a dvorském dekretu ze dne 18. září 1786, čís. 577, písm. c) sb. z. s. bylo 
při všeobecném znění jeho dříve ovšem pochyb no. Tato pochybnost od
straněna však výpočtem čl. III., odstavec prvý, uvoz. zák. k eX.ř.D1e 
tohoto ustannvení zůstaly v platnosti posavadní zákonné předpisy o před
nostních právech a O' zajištění a vymáhání daní a jiných dá\rek k účelů'm 
veřej'il~Tm, park Jinakých dlužností, co -do vymáhání' zákone-m daním na 
roveň postwvených, jakož i t a k o v ý ch jl o hle d á vek stá t n í p 0- ~ 
k I a dny, " ní! c h ž r o z h IQ d o vat i a jež I i k v i d o vat i jl ř i k á
z á TI oje s t ú řad ů m spr á v TI í m, dále posavadní předpisy o zaj!i
štční důchodkových trestů, O' zajištění, pohledávek z nájemních smluv 
o veřeinýchdůchodlech a o vymáhání takovýchto pohledávek. Tento vý
počet jest výlučným a nedopouští rozšiřovacího výkladu, ježto ustano
vení čl. III., odst. 1. jest výjímkou z pravidla čl. 1., ocl's!avec 2. uvoz. zák. 
k ex. ř. Z řečeného výpočt!] vyplývá, že, až na pohledávky z nájemních 
smluv o veřejných důchodech, jichž soukromoprávní ráz mohl by po 
případě býti theoreticky pochybným, zachovány v platnosti Dosavadní 
předpi~y o zaji,štění erariálních pohledávek jen potud v platnosti, pokud 
pohledavky ty mají ráz veřejnoprávní a že jen s tímto obmezením platí 
na dále dvorský dekret ze dne 18. září 1786, čís. 577 písm. cl sb. z. s. 
Poněvadž p.ak ná'vrh eráru opírá se- výlučně o ustanovení řečených dvor
ských dekretů, bylo by lze navrženo u zajišťovací exekuci povoliti j'en 
tehda, kdyby tvrzený nárok eráru byl nárokem veřejnoprávním, o jehož 
jsoucnosti a rozsahu rozhodovati náleželo by úřadum správním. Tomu 
vš~k není tak Dle obsahu exekučního návrhu jde palmě o pohledávky 
eraru na náhradu škody způsobené tím, že odbočka bankovního úřadu 
v Ch. přijala 1000 K bankovky, okolkované padělaným kolkem. Dlužník 
jest prý v podezření a ve vyšeiřŮ'vání pro poclloudný ohchod s těmito 

Čís. 376. 

Manžel nemůže žádati, by ho manželka sledovala, ži;"-li sám ve spo
lečenství s jinou ženou. 

(Rozll. ze dne 2.0. ledna 1920, R I 36,'20.) 

Mimžel, jenž sdílel společnou d'Omácnost s jinou ženou, žádal na so~udě, 
by se manželka k němu navrátil". S o udp r v é s t o I i c e žádo,st jeho 
zamítl. D ů vod y: Navrhovatel sám doznal, že žije s jinou ženou ve 
společné domá:cnosti a že s ní zplodil dvě nemanželské děti. ·eOž jest 
ostatně~ věcí II soudu zníÍ.,mou. Manželka má ovšem dle § 92 obč. zák. slec 

dovall manŽe.Ia d,o jeho bydliště a dle § .93 obč. zák. není manželům volno, 
by o své újirně ,zrušili manželské spo,lečenstvÍ. Leč usta'llover,í tato nelze 
vykládati v ten rozum, že by manželka měla se vrátiti do domácnosti 
manžela, jenž žije v konkubinátě s j'inou ženou. Příčilo! by se to názo
rům právním i mravním. R·ekursní soud nevyhověl manželově stíž
nosti. D ů vod y: Právo, příslušející manželi dle § 92 obč. zák.. bY man
želka s ním 'hydlela a jemu v hospodáfství a při práci výdělkové dle 
svých sil pomáhala, jest právem čistě soukromoprávním. Práva taková 
mohou býH změněna úmluvou stran anebo jinými okolnostmi; v porli'šeni 
takových práv nelze vždy spatřovati od:epírání společného soužití nebo 
jeho zrušenÍ. Chce-Ii manžel plně využiti svého práva, ~iak mu je zákon 
přiiznává, a po'žadovati, by manželka plnHa své povinnosti, musí sctm 
býti pamětliv SV1TCh p'otVinností a nesmí- svým chováním znemožňovati 
manželce, by své závazky splnila. Nejvýznačnějšf povinností manželovou 
jest zajdsté manželská věrnost. Poruší-Ii, manžel tuto po-vinnost, odporuje 
tím· účelu manželství, jedná proti tlnbrým mravům a pozbirvá práva, 
žádati od manželky, by s ním společně žila. Stěžovatel do,znal, že žide 
s jfnou ženou ve společné domácnosti a že s ní má dvě děti. Tím postavil 
se ·sámi mimo zák,on a nemŮ'žE žádati od své manželky, bv se k němn 
navrátila. Nesprávným jest názor stěžovatelův, že jeho pmtiprávní a ne
mravné jednání manželce pouze umožňuje, by domáhala se na soudě rnz
luky manželstVÍ a odd,cleného bydliště. Manželství iest smlouvon obou
stranně závaznou, jež každé straně nkládá povi'nnosti í S'kytá práva. Již 
dle přirozených zásad právních nemůže ten, kdo se mimo ni postavil. 
žádati od druhého, by plni! své povinnosti. 

Ne j v y šš í s o u d nevyhověl dovolacímu reknrsu pro nedost",tek 
podmínek § 16 nespor. řízení. 
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Cís. 377~ 

Žalobě o nárok, proti zůstaviteli právoplatně již upravený. může dědic 
i po odevzdání pozůstalosti čeliti námitkou věci práyoplatně rozsouzené. 

(Rozh. ze dne 20. ledna 1920, Rv I 583119.) 

Směnečným platebním příkazem ze dne 22. ledna 1912 bylo na základě 
směnky ze dne 20. června 1911 přikázáno Janu D-ovi jako při'jateli, by 
zaplatil úvěrní společnosti směnečný peníz. Exekuce proti Janu D-ovi 
byla bezvý.sledna. Jan D. zemřel a pozústalost odevzdána iedinému dě
dici Václavu K-ovi proti zaplacení dluhú pozústalostuích. Když Václav K., 
byv upomenut, odepřel pohledávku zaplatiti, podala úvěrní společnost 
na něho. žalobu, j'Í,ž čelil žalovan$r mimo. jiné obranou, že sménečným 
platebním příkazem byla zažalovaná pohledávka Zálující právoplatně při
SOMena a že žalo'vaného jako dědice Jana D-a nutno považovati dle usta
novení § 547 obč. zák. za touž osobu, jde tudíž o týž nárok a tytéž strany 
a žaloba jest uepřípustnou. S o udp r v é s t o I i c e žalobě vyhověl a 
zamítl obranu rozepře rozsouzené. D ů vod y: Jest nesporuo, že na zá
kladě směnečného platebního příkazu ze dne 22. ledna 1912 byla proti 
.lanu D-ovi bezvýsledně vedena exekuce. Žalovaný jest jedinÝm dědicem 
Jana; D-a a byla mu pozústalost také právoplatně odevzdána, než vyko· 
natelnost exekučního titulu ze směnečného příkazu proti nčmu jako dě
dici neplatí, poněvadž exekuční titul zní proti JanU' D-ovi a dle § 9 ex. ř. 
bylo by nutno, veřejnou listinou prokázati, že závazek ze směnečného 
příkazu přešel na žalovaného, by byl exekuční titul proti němn účinným. 
Takovou veřejnon listinu soud, pozůstalost projednávající. bez souhlasu 
dědice vydati nemůže, poněvadž pohledávka, o niž jde, za Dozústalostního 
řízení k pozůstalosti přihlášena nebyla a lze ji dle ustanovení § 10 ex. ř. 
uplatúovati jedině pořadem právním. Ve smyslu tohoto ustanovení bylo 
pouze třeba, by žalobce uplatňoval jen vykonatelnost směnečného pla
tebního příkazu, z obsahu žaloby však vyplývá, že žalobce proti obžalo~ 
vanému jako, dědid Jana D-a uplatňuje nárok žalobní a ie věcně návrh ža
lobní obsahem svým návrhem na vykonatelnost smčnečného žalobního 
příkazu, jenž jest podkladem žaloby. O d vol a c í s o u d nevvhověl od
volání žalovaného a uvedl v d ů vod ech mimo iiné: Ač doznati dlužno, 
že dědic, jakmile dMictví přijme, vedle § 547 obč. zák. nastoupí v příčině 
dědictví na místo zemřelého a dle § 9 ex. ř. proti osobě jiné, než která 
v titulu' exeku'čním jako dlužník jest pojmenována, exekuce toliko potud 
místa mí{i mrůže, pokud listinami veřejnými nebo veřejně ověřený'mi se 
prokáže, že závazek exekučním titulem určený z osoby tam pOjmenované 
přešel na tu osobu, proti níž exekuce uavržena jest, takže bv žalující spo
lečnosti bylo stačilo vysvědčení pozůstalostuího soudu, že žalovanS' jest 
jediným testamentámím dědicem zemřelého Jana D-a, tož pře c e jen 
zd -e ne 1 ze pře h I é dno u. t i, že žalovaný navrhu.ie zamHnutí nároku 
žalobního a odsouzení žalobkyně k náhradě útrat sporu. bráně se tím, že 
žalobní nárok žalující úvěrní společnosti byl splněn, čímž námitka pře 
rozsollzené vlastně bezpodstatnou se stala a nebylo, jí proto vyhověno. 
Žalobkyně mohla sice - neboť i j;e-li tu přihláška výminečná(~ 802 obl', 
zák.) dlužno povoliti po odevzdání l)ozllstalosti exekuci na jmění dědicovo 
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bez veškerého omezení _ základem směuečného platebního příkazu a vY
řízení pozůstalostníun soudem, jí došlého, přímo za exekuci proti Václavu 
K:-ovi zažádati sporu s ním však za prvvytknutého tvrzení je'INYliO" prove
dené exekuci by se byla nevyhnula a nelze tudy po způsobu odvolatelově 
tvrditi, že žaloby, o uiž tu jde, naprosto třeba nebylo a že .ie zbYlečná., Na
opak hled<Ó k obsahu dopisu ze dne 30. října 1918 vyvolal a zavlUll zalo
vanl" spor tento sám a žalobkyně žal'obou pO-lIze pr'e~ešla žalo?ě po roz
umu 35 ex. ř., kterou mohla hledíc k citovanémU' dOP1SU od Vaclava K-a 
s \_ mou jistotou očekávati. 

;, c i v Y š š í s o u d vyhověl dovolání a odmítl žalobu. 

búvo,dy: 

Proti žalobcovu nároku vznesl žalovaný obTanu věci právoplatně ľ9z -
souzené, odůvodniv ji tím, že směnečným piatebníI;1 !,říka~em obcho~m,h~ 
soudu v Praze ze dne 22. ledna 1912 byl k zaphccm zalobmho pohledavam 
právoplatně odsouzen .Jan D .. jehož je.st ž.lovaný dědice~, jehož zastuP?Je 
a jehož jest po zákonu pokládati s ním za touž osobu. Namltka rest op:rav

. něna. Jest z'koumaH, jde-li o týž nárok mezi ~tS~miž s~ran.~m!. Ze narD~, 
o nějž jde, jest totožný, jest nepoehyhno. Vyc~azl to z ~dar~, zaloby, same; 
Uznává to i odvolací soud, a je lhostejno, ze zalobcc pnpocltal k puvodu: 
Jlohledáv,ce 1000 K i další menší částky, zejména náklady exekuce. Nez 
i strany isou totožny. Žalovaný se přihlásil k pozl1stalosti .Jana D-a z po
sle-dní vůle v:STiimečnč, !t -byla mu pozůstalnst odevzdána .iako j'edinému 
dědici. me § 547 obč. zák. představuie žalovaný jako přihláše~ý dědic z~
stavitele pokud se týče pozůstalosti a jest s ním ve smyslu z~kona totoz
ným. Vždy! mÍlže žalujíc! dle § 9 ex, ř. vésti. exekuci pfímo, pruti žalova
nému, dokáže-li veřcj'-nou neb veřejně ověřenoU' listinou. že zavazek v exe
ku,čním titulu zjištčný naň přešel. Že ditkaz ten možno zříditi, jde z § 281 
nesp. patentu, dle něhož jes,t stranám vydati úřední vysvědčen! o' skuteč
nostech soudu dle spisů známých," jichž a pokud jich ve svÝch právních 
věcech mají užíti. Že žalující mohla vésti. přímo exekuci, uznává v podstatě 
3ám odvolací soud. Uznává v)rslovne, že by žalující stačilo vysvěd.'čenÍ 
p(}zústalostního soudu, že jest žalovaný jediným testamentárním dědicem 
Jana D-a, míní však, že nám-itka věci prá'Vaplatně To.zsoluzené se stala 
vlastně bezpods,t"tno'lI, jelikož žalovaný uavrhl zamítnutí žalobního ná
roku, isa přesvědčen, že byl splněn. Důvod tento neobstojí, přihlédne-U se 
k tomu, ·že k námitce právoplatně rozsouzené věci dlužno přihlížeti vždy 
z moci úřadu (§ 240 c. ř. s.J. Ostatně navrhla žalující předem odmítnutí 
žalob'Y. Co dlužno z.koumati, byla-li vznesena námitka právoplatně roz
souzené věci, bylo uvedeno již shora. Nelze proto klásti váhu na to, že hy 
se byla žalující nevyhnula sporu se žalovaným a že předešla žalobě dle 
§ 35 ex. ř., I<terou mohla očekávati. úv",]]a tato iest s hlediska právního 
nerozhodna. Za tohoto stavu věci neni přípu'stno, o žalobním nároku, jenž 
byl již právoplatně rozhodnut, opetně jednati. 

Čis. 378. 

V době, kdy majetková bezpečnost na drahách iest nejista. iest povin
nosti odesílatelovou, by dal zboží pojistiti. 

<Rozh. ze dne 20. ledna 1920, Rv I 601/19.) 
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hcu. Zboží však kupitele nedošlo. Žalobě prodatelově na zaplacení kupní 
ceny s o udp r v é s tc I i ce nevyhovčl. D ů vod y: Dle čl. 344 obch. zák 
jest prodatcl, má-li býti zboží zasláno kupiteli z jiného místa. a neustano
vii-li kupitel ničeho o způsobu, jak se mu má zboží zaslati. splnomocněn, 
by s pečHvost; řádného obchodníka určil způsob zaslání zboží. Prodatel 
má tudíž nejen pečlivě zvoliti tcho, kdo má dopravu zboží obstarati nebo 
provéstí, nýbrž má též vzíti zřetel na poměry v místě a v době odeslání 
a nesm'Í nechati nepovšimnuty ani' mimo-řádné poměry, ,iež zde snad jsou. 
Jest věcí všeobecně známou a nevyžaduje tudíž důkazu, že ku konci roku 
1918 jmenovitě v dobč, kdlY bylo odeslánu zboží, o nčž jde, nabyly krádeže 
na železnicích takových rozměrů, že při každé dopravě zboží drahou bylo 
nebezpečí, že "boží nedojde do místa určení. V takové do,bě byl prodatel 
povinen, blY zboží poji,sti!. Žalobce však tohc neučinil, čímž zanedbal péči 
a bedlivost, jež lze přl obyčejných schopnostech předpokládati. Tím na
stalo zavinění dle § 127~ obč. zák. Obchodník, zanedbavší oovinnou péči, 
odpcvídá za následky. Zalobce nemůže se dovolávati čl. 345 obch. zák., 
jenž pOjed'nává pouze o t",kových škodách, jež nastaly bez orodatelova 
zav:i'nění. Jde-ll všakne!lezpečí na vmb prodatelův, stihá ho nejen dutnd, 
než zboží dOjde do stanice určení, nýbrž a'ž do odevzdání zboží kupiteli. 
Ztráta zboží při dOPJavě přivO'di pak následky nedodání. Kupitel (žalo
vaný) mMe čeliti žalobě pmdatelově, by byla kupní cena zaplacena, 
obranou, že smlo'Uva nebyla splněna (§ 1052 obč. zák.). Žalobce nemůže 
se opírati ani o ustanovení článku 342, odstavec třetí, obch. zák. "Ode
vzdání" ve smyslu třetího odstavce cit. člállku Jest dokonáno teprve tehdy, 
vezme-Ii kupitel k sobě zboží od prcdatele, při zbožízaslanéni tam a tehdy, 
kde a kdy kupitel zboží obdrží. Vyplývát to jasně z právní zásady. že vzá
jemná plnění mají se prcvésti z ruky do ruklY. Jde-li tudíž o zboží zaslané, 
má kupitel zaplatiti kupní cenu nikoliv již, kdy bylo zboží odesláno, nýbrž~ 
teprve po té, kdlY je obdržel. J ezto však žalovanÝ zboží dosud neobdržel, 
není kupní cena dosud spIatnou. ° d vol a c í s o II d nevyhověl žalobcovu 
odvolání, dodav k d ů vod ů m soudu prvé stolice v podstatě toto,; POji
štění kůže bylo tím nezbytnější a naléhayější, ježto, jak známo, v oné době 
byly to vedlepožívatin právě kůže a ko'žené výrobky, jež, se nejvíce ztrá
cely. Nehodlal-Ii tcdy žalobce za těchto nejistých dopravních Doměrů, jež, 
isouce obecně známlY, nemohly ho býti tajny, sám postarati se o to,. by 
kůže byla pOj'ištěna, hyl aspoň povinen věc tak zaříditi, by byla poskytnuta 
žalovan.ému možnost, blY se své strany, čeho třeba, zařídil. Odvolatel pou
kazuje též k tomu, že nařízení ze dne 16. října 1916, čis. 355 ř. zák. a ze 
dne 5. června 1918, čÍs. 195 ř. zák., týkající se obchodu s kožemi, nepřed~ 
pisuj;, hy zbo·Ží bylo pojištěno. Leč tento poukaz jest bezvýznamným, ježto 
ono nařízení nemůže ničeho měniti na povinnostech, jež ukládá čl. 344 
obcl1. zák. prodateli. Rovněž nemůže se žalobkyně dovolávati s úspěchem 
~ 6 cit. na,ř. čís. ř. zák. 355/16, ježtc ve sporu vůbec netvrdila, že byly 
žalovanému zaslál)Y ,Všechny dokladlY jmenovitě též duplikát nákladního 
listu, obsahující úřední údaj váhy. . . 

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

Zboží bylo odevzdáno v říjnu 1918 dráze k dopravě~ Bylo tedy po
vinností žalující, určiti způsob odeslání s péčí řádného obchodníka na mls tě 
kupitelově t. j. v jeho smyslu a zájmU' (čl. 344 obeh. zák.). Jest známo, že 
v době odeslání byly krádeže na drahách zjevem nikoliv zvláštním. V této 
mimořádné době bylo pOjištění zboží přímo příkazem nutnosti. Zvláště 
šlo-li o kůže. Po'vinnost tato prýští se z ustanovení čl. 344 obch. zák., 
a není rozhodno že nařízení ze dne 16. října 1916, čís. 355 ř. zák. a ze dne 
S.června 1918 6í'S. 195 ř. zák. o povinnost, tétO' se nezmiňují. Žalující opo
m:enula tuto ·O'pa-trnost, pročež ji stihá zavinění, jehož ná,sledkv jest jí nésti. 

Čís. 379. 

Závazek asignáta, jenž v době před odkolkováním bankoVek přijal na 
území československého státu od cizozemského asignanta Doukaz na vý. 
platu v korunách na tomto území, dlužno posuzovati dle § 8 min. nařízení 
ze dne 25. února 1919, 'čís. 86 sb. z. a n. 

(Rozll. ze dne 20. ledna 192,0, Rv I 6,08/19.) 

Firma Sch. a spol. v Budapešti dlahovala V-ovi lla Král. Vinohradech 
z obchodního spojení 2.241') K" které poukázala firmě Sch. a spol. v Praze 
ku zaplacení žalobci, a to přípisem ze dne 4. února 1919 ohledně 1.,04,0 K 
a přípisem ze dlle 5. února 1919 ohledně zbytku 1.2,00 K. Dne 9. února 
1919 dotázala se firma Sch. a spol. v Praze telefonicky V-a, jak.s pení
zem 2.24,0 K má naložiti. načež jí tento opět telefonicky sdělí!, že si pro 
pouki'lzané peníze pošlc. K'dyž tak neučinil, vyzvala ho firmap.řÍpisem 
ze dne 18. února. 1919, by jí sdělil, jakým způsobem mu poukázané peníze 
mádoruči.fi. V. neodpověděl, nýbrž dostavil se dne 10. března 1919 k po
kladně ž"lované fi'rmy a žádal vyplacení 2.24,0 K v bankovkáchčeskoslo
venských, pokud, se týče československým kolkem opatřených. Výpl"tu 
tDio firma odepřela, odvolávajíc se na poukaz budapeštské firmy, dle 
něhož !rela vyplatiti žaJobd 2.24,0 K, jimiž dle cl',ata obou dopisů (4. února 
aS. února 1919) mohly býti míněny jen koruny bývalého mkousko-uher
ského státu, poněvaM tenkráte jiné měny vůbec nebylo. Proti ž,,!obě 
V-ově, hy lhma Scll. a sp'ol. v Praze byla uznána povinnou zaplatiti mll 
2.240 K ve~ měně českos],ovenské, namítla žalovaná, že ide o t. zv. dluh 
z ruky a že žalobce výplatu poukázanýcn peněz v tehdejší měně sám zne
možnil, pro peníze si nepřišel, a že žalo,vaná firma dle příkazu budapešt
ské firmy v jiné měně platiti nemohla. Dodatečného zmocnění k výplatě 
oeněz v měně československé se jí nedostalo, a,č se dopisem ze d'ne 19. 
května 1919 na hudapeštskou firmu 'O další příkaz obrátila. S o udp r v é 
s t o lic e :?,alobě vyhověl. D ů vody: Obě strany doznal'y souhlasně, že 
ža'lované firmě blYl dán firmou Seh. a spol. v Budapešti dne 4. pokuď ,e 
týče 5 .února< 1919 poukaz, by žalobci vyplatila dlužných 2.24,0 K a že pou
kaz ten přijali jak žalo,bce, jenž o n,ěm byl vyrozuměn, tak i žalovaná 
firma a, že poukaz budapeštské firmlY nehyl odvolán. Žalovaná firma zů
stavila žalobci, by si pm poukázané peníze přišel, časově ho nf.ial< neob
mezivši, nebo! ještě v dopise ze dne 18. února 1919 ponechává mu na vůli, 
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by sám volil, jakym zpusobem mu ~mafí býti peníze od.evzdány. Žalobce 
nebyl tedy nikterak vázán, by si peníze vyzdvihl ještě před uplynutím 
doby pro okolkování bankovek {§ 3 ministerského nařízení ze dne 25. 
února 1919, ěís. 86 sb. z. a n. do 9. března 1919), pročež. dostavil-li se pro 
':leníze až dne 10. března 1919, kdY ve smyslu §' 2 zákona ze dne 25. 
února 1919 čís. 84 sb. z. a n. a § 8 mini s!. nařízení z téhož dne čís. 86 sb.' 
z. a n. jen bankovky okolkované měly nucený oběh, pokud se týče neo
kolko'vané přestaly býti zákonným platidlem. byl již dle ~ 905 obě. zák. 
oprávněn, žádati placení v bankovkách okolkovaných, nehledíc ani k tomu, 
že dle § 3 citovaného min. nařízení veškeré závazky na území českoslo
venského státu před okolkováním vzniklé, v korunové měně splatné, plniti 
se mo,hly, jen v bankovkách okolkovaných beze srážky. Ža]:ovaná firma 
byla povinna, v těchto bankovkách platiti, ježto její závazek z poukazu. 
jí přijatého a budapeštskou firmou neodvolaného, OD'1'o,ti žaLobci vzešel na 
území stá,tu československého v době před okolkováním baukovek. O d
vo I a c í s o u d pntvrdH rozsudek prvé stolice v podstatě z týchž dllvodů. 

N e j v y Š š í s O' u d ne vy hověl do'Volání. 

Důvody: 

Dovolatelka má arciť pravdu v tom, že jednalo Se zde o poměr zmoc
nitelský. Zapomíná však, že i poukaz je zmocněním a to zmocněním jed
nak asignáta k tomu, by vlastním jménem nebo na účet asignanta plnil 
asignatáři, jednak zmocněním asignatáře k tomu, by vlastním jménem 
nebo na účet asignanta přijal plnění od aSignáta (§ 1400 obě. zák. v doslovu 
§ 176 III dílčí novely a diIvodová zpráva k tomutO' zákonnému před
pisu). Tento obsah vykazují nade vši pochybnost .iednak dopisy firmy Sch. 
a spol. v Budapešti žalované firmě ze dne 4. a 5. úUOIfa 1919, jednak dopis 
žalované firmy žalobci ze ·dne 18. února 1919, aniž hy dále pro podstatu 
věci na tom záleželo, v jaké sloVllí roucho onen věcný obsah byl přioděn 
(čl. 278 ob ch. zák.). Tímto svým o'bsahem vvhranila se zmocňovací 
smlouva ve zvláštní svlij útvar. jenž v zákoně došel zvláštní úpravy ja
kožto právní stav poukazu (asignace). Dotyčné zákonné předpisy isou 
proto směrodatny pro rozsouzení této rozepře. Žalovaná: firma, jak obě 
předcho,zí, stolice správně dolíčily, poukaz vůči žaIobci jako aSignatáři 
přijala. Tím vzala na sehe závazek, by žalobci dle obsahu' poukazu za
platila (§ 1402 obč. zák. v doslovu § 178 III. dílčí no'Vely). Jest ovšem 
pravdo,u, že poukaz zněl na výplatu korun a nikoli na výplatu Kč, jjchž 
v době poukazu ještě nebylo. Ježto však přijetí poukazu se strany žalo' 
vané firmy stalo se na území čsl. státu, její závazek z poukazu tudíž zde 
před okolkováním vznikl a byl v korunové měně spJatným, jest pro. splnění 
tohoto zá'Vazku l'O'zhodným předpis § 8 min. nařízení ze dne 25. únlYra 1919 
čís. 86 sb. z. a n., jehož též a to vším právem bylo předchozími stolicemi 
použito. Ježto tudíž předmět poukázaného plnění byl, pokud jde o závazek 
žalo'Vané firmy, napotomním zákonným předpisem zvlášf upraven. ne
záleží na tom. jakým zpúsobem jevil by se po, odkolkování bankovek 
přímý závazek aSignantky k asignatáři-, a roV'něž lhostejným jest právní 
poměr mezi aSignantkou a asignátkou (§ 1402 obč. zák. v doslovu III. dílčí 
noV'ely). NebyIo proto též třeba, by v onom směru konala se nějaká 
zvláštní šetření. 
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Čís. 380. 

Ustanovení §~ 98 a 103 hor. zák. týkají se pouz,e odškodného za uží
vání pozemků a nikoliv náhrady škody způsobené dolováním. Náhrady 
této škody lze se domáhati tepr've tehd~ a potud. když a ookud již sku

tecně vzešla. 
(Rozll. ze dne 20. ledna 1920, I\v I 610/19.) 

Vvvlasti10vadm núlezem :1-C dne 7. června ]916 bylO uznáno pl~ažské 
arcib;sku~ství povinným, by přenechalo těžařské ,spole~nosti někoh~ PO: 
zemkú na dobu 10 Ict do užívání k účelům dolovacllI';' Nahrada za UZIV~YlI 
pozemků těch stanovena na 8.610 K 70 h. Na pozemclc.h lCS! 644 ovocnych 
stromú, jež byly oceněuy znalcem na 4509 K a ~~ zaklade posudku (01;0 

přiřknuto bylo vlastníku 25 proc. této ceny, t':.dlZ 1127 K 25 h. Vlastmk 
uplatňuje však žalobou, že skutečná ce'ua one~h ?~4 v,o';Tocnvch ~tI ()m~ 
činí 11.528 I<: 90 h, že přiměřené odškodné mllSI' hY.!1 Cit ano v pln.e cene 
str'Oml! a domáhá se tudíž doplatku 10.401 K 65 h., S o u d ~ r v.e, s t ~-. 
I · 7 I .. b tu pro tentokráte zamítl. D LI vod y: Zalobkyne opua S\. '11.1 

I C e za o u 1854~' 146 v P dl 
nárok O' '§§ 98 a !O3 patentu ze dne ~2.3. květl1"-- . ,~IS. 1'.:,. ~'~ ~ 
cit. patentll je- žalobkyně oprávnena zadat1 od, zalov~ne stra'l1~v p~l-mele~n~ 

dVkAdné za přenechání J< II o u žit i{§ 103 hor. zak.); toto odskodnenl 
~š~kvneni toto'žným s náhradou škod dolovťmí, které. Ll-olování Pllvsobí ža~ 
lobkvnř na jejím maJetku. Z2 posléze jml>llovano:l š~o,du musí vza~'ov~~~ 
strana žalohky'ni odškodniti dle §§ 1323, 1324 ohc. zak., alevu:ce~~. vyse 
odškodného předpokládá, že škoda skuteč>ně nastala a to v urClte VYSl, kte
réžto obě skutečnosti musí b)rti prokázány. Žal'obkyně, tvrdic, že ovocné 
stromy mají cenu 11.528 K 90 h, žádá jich plné zaplacení po srážce 1127 K 
25 h, ji.ž zaplacen~rch, jako odškodné proto, že prý, veškeré s!'r~my ú?,lnc 
odemrou. Žalobkyně netvrdí, že stromy j,ii dnes .ISOll doloaval1lm POSKO' 

zeny. Uplatímje tedy nárok na odšhoc!né pi'edčasně, netvrdk., že by toho 
času byla nějaká škoda již nastala; nutno proto v"yčkati, zda vuhcc a v Ja~ 
kém rozsah'll škoda nastane. Není pochyby, že nemá se dostati žalob'kym 
cit. zákonnými pfedpisy žádného, prosp,echu ,mi obohaceni; žalobkyni by 
se však takového hezdůvódného obohacení dostalo, kdyby po uplynuti 
10 let užívání pozemků stromy poškozeny nebyly. Pak měla ln žalobkyně 
mimo zplna zaplacenou cenu ovocných stromů, která by se v 10 letech 
rOrZmnožila o úroky, ještě hodnotu tSTchž stromú in natura. Plná cena oV'oc
ných stromů, jak ji žalobkyně požaduje, není odŠ'kodněním za iejich uží
vání, ani náhradiou za to, že jsou .odejmuty hnspodářskému užívání, po 
10 Ict. nýbrž nárokem na odškodnění za škodu skutečně nastalou, kterou 
lze zjistiti teprve, až by nastala. O d vol a c í so u d potvrdil rozsudek 
prvé stolice. D iI vod y: Vývody odvohtelů, iimiž uplatlÍuií odvolací dů
vod nesprávného posouzení věd p,o stránce, právní vrcholí v tom, že 
soud prvéstoHce nesprávně vykládá ustano:vení §§ 98 a 103 hor. zák. a 
v d;ůsledlku toho, že jich nesprávně používá k"órlůvodně'ní svého rozsudku. 
Žalobce dovozdjc, že žalcl,ba není nikterak předčasnou. Dle ustanovení 
.~; 103 hor. zák. nutno v rozhodnutí o přenechání p,O,zemkil k účelům' h{}rnÍm 
i hll e d prozatímně mčiti zpÍlsob a výši náhrad~; 2 toho prý je patrno, 
že vlastník po'zemkú, na nichž jiný podnikatél doluje, je oprávněn žádati 
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odškodnění i jen za dočasné užívání pozemkli i h 11 e d. Má-li však toto 
právo, když odškodnění stanoví pOlitický úřad, není tu prý právnílw dú
v?du, ?rav? to mu .odpírati, když žádá odškodnění pořadem práva. V tomto 
~n~ade .?TY o,:ocne s~om~ nemají již nyní pro žalobce ceny, jelikož tím, 
ze Jest JIm odna~a po!re_bn~ vlllkost:_ nemohou' dávati užitku a musí úplně 
z~hynoutI. 1,'Vr.~1 ta~e, ze }alobce jlZ. v žal'Obě uvedl. že některé z o,-oc
n~ch s~romu JIZ :oasl.y a ze by mu I dle stanoviska soudu nrvé stolice 
mela by tl alespon nahrada ceny těchto stromů přiznána. Není pn'· dú
vodu, Proč by ž~lohce měl čekati na náhradu až po uplynutí 10 let: ČÍmž 
by. ztmÍlI p.romlcelll.m nejen. úroky více než tříleté, nýbrž po případ;; 
~ iI1arokna nahradu ~uhec dle § 1~89,obč. zák. VedlejŠí intervenient pO'uka
~uJ~e mImo to" zeJmena k tomu, ze skody vzniklé dolovállÍm na pozemku 
Jmeho v~astmka nebo na příslušenství, mohou nastati nebo býti patrny 
t<;prve ~z P'O up!yn~tí doby užívání po případě teprve v době. kdy podni
kat:lstvl ~ hor JIZ-.- vubec ani neexistuje. DOvozuje, ž,e nejde v tomto pří
p~d: 'O nahradu ~kody v pravém sl?va smyslu, nýbrž o částečné vyvlast
nenI: kd~, vlast~l,~ .!lemovlt.?stJ mUSl si nechati líbiti užívání své. nernovi
tosll a pr~pa~ne JeJ! zpustosení horním podnikem, za to však může žádati, 
by mu JIZ predem byla zaplacena poměrná část ceny vyvlastněné věci 
pO~le olml?os!í celá cena nemovitosti. S uplatněním nárO:ku tohO' nemus! 
P:! v}astmk cekatl, až nast'll1e skutečné zpustošení pozemku nebo ieho 
Pflslusenst.vÍ. Zapl~cením odškodného zbavuje prý se podnikatel hor' po
vmnostl n~hrady skody pm budoucnost Veškeré tyto výtky a námitky 
JSOU ~ezduvod~y. ~rvní soud správně vykládá ustanoveni §§ 98 a lO3 
hor. z~.a take spravně posolvdil tento případ po stránce právní. Dle" 98 
ho~. z~k Je vlastník nemovitosti povinen za přiměřené odškodné (§' 36S 
obc. }~k) ponechatlpodníkateli hor užívání pozemků, jichž je k dolování 
n'.'t~e treba. NedOjde-li k dohodě stran. ustan'O'vuje způsob a výši odškod
nen: prozatím politícký úřad, při čemž straně, jež se s tím nespokojí. vy
hrazen J~ pořad práva. (§ 103 hor. zák) Odškodné, jež podnikatel hor za
platil! ma vlastníku nemovitosti při dočasném přenechání pozemku, ie ná
hradou z a už i v á. n f<§ 98 ?or. úk), to jestskutečné upotřebc~í jJO

zemku".ku ,hormctvl, mkoh vsak náhradou za zpustošení pozemku nebo 
Je!'o PTIslusen~tvi, jelikož mnohdy škody takové a jejich rozsah v té době 
vubec nelze predvíd:ati neb alespoň zj,Ístiti. Toto používání cizího pozemku 
nebo jeho příslušenství je dile své povahy buď užíváuím nebo Dožíváním 
dle §§ 504 nebo ,s09. obč. zák. Podle okolností je možno, že přes užívání 
pozemku .~ hormctVI na něm nebo na jeho příslušenství škoda vllbee ne
v;-:eJde a ze podnikateli hor je možno po skončeném užívání vrátiti vlast
m~u ~ozemek s příslušenstvím ve stavu. iak jej převzal. Není-li to m<lžno 
Jel!~o,zpoz~,?ek. nebo příslušenství doznaly poškození, je vlastník pozemkt; • 
op:.-av.nen :oadatr od podmkatele hor náhradu za p o š k o z e n i. Ohledně 
rucel1~ z~ skody hor~í nemá horní zákon sám nijakých předpisú. vyjímajíc 
l1e

g
atl''!,u, ustanovem § 1,06 hor. zák. Platí tedy v t'O[nto směru dle ~ 2 

hor: zak. předpisy 'Obč. zák. Podle těchto předpisú lze však domáhaJic se 
por a dem p r á v a toli~o. náh:ado: škody již skutečně v z e šl é <§~ 859, 
1293: 12?,5, 132~, p24 a Jme obc. zak.). Tuto škodu, skutečně již vzešlou, 
a }ell VY;.' mUSI zalobce dokázati, jelikož je předpokladem jeho žalobního 
n~roku: ZaJobce, však v tomto sporu vúbec ani netvrdil. tím méně pra
kazal, ze na stromech prov'Ozováním hornictví vzešla Hž skutečná škoda 
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a v jaké výši. Tvrdí-li žalobce v odvolání, že již v žalobě uvedl; že nč
které z ovocných stromů již zašly, odporuje to př:ímo obsahu spjsú~ 'Názor 
odvolatelů, že vlastník nemovitostí, jenž dočasně ponechal užíváni I}O

zemků podnikateli hor, je oprávněn žádati po řad c m P r á va odškod
nění za škody horní dříve ještě než skutečná šk<l da nastala, 
není tedy odůvodněn ani dle předpisů zákona horníh'O ani dle záko>I1l1íka 
občanského. Vůči námitkám, že nelze vlastníka pozemku nutiti. by čekal 
s uplatňovánÍlÍ1 nároku na náhradu škody až do l;plyn.uti IOtileté (~objc 
užívací nebo dokonce ieště déle ježto by byl vydan namltce promlcem. 
dl~žno uvésti že vlast~ik nemo~itosti můž,e uplatňovati nárok ten ihned, 
jakmile jest s' to, by skutečně nastal,ou škodu prokázal, a že dle § 1489 
obč. zák. tříletá lhůta promlčecí čítá se nikoliv od d?bY, k~y n~stal~ 
okolnost, jež škodu přivodila, nýbrž od doby, kdy poskozeny '0 ,kode 
zvěděl, což předpokládá, že škoda sta,ja se již .zjevnou. V t~mto ~my~lu 
upraveno je také dle § 9 zákona ze dne 18. nn?ra 1878. ,c', 30 r. z"'~: 
uplatňování nároku na náhradu škody. kteroy predem y urclt: neJz.e, P;' 
vyvlastnění po~emkú k účelúm železničním. Ze nar?k za},obn: nen~ o~u
vodněn, vychází také z této úvahy: B;dyby bylo byval~ uznano, ze, za
lobce má žalované postoupiti úplné vlastnictví pozemku, hyla by ~alo:: 
vaná povinna zaplatiti žalobci za ovocné stromy jejich cenu od?adm, ,pn 
óemž hy žalovaná nabyla ovšem práva, se' stromy neobmezene naloz1tI. 
Nynl domáhá se žalob~ při pouhém přen~chání užívání pozem~ů na dob,u 
10 let rovněž zaplacení celé ceny stromu a to najednou a prcdem, pn 
čemž by stromy zůstaly vlastnictvím žalobco,vým. Jest na bHedni, že 
by způsobem tím byl žalobce na škodn žalované bezdůvodně a znaoně, 

obohaoen, kdežto mu dle obč. zák. přísluší jen nárok na p' ř i měř e II é 
odškodněni. 

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

Důvody: 

Dovolání žalují-cí strany, jakož i dovoláni vedlejšího i;ntervcluiel1ta, 
uplaÍllu,jící pouze dovolací důvod čís. 4. § 503 c. ř. s_o jest neoprávněno. 
lalujicístrane náleži dle § 98 horního zá,kona, ve kterém poukázáno jest 
na § 365 'Obč. zák, jednající o vyvlastněn}, přiměřené odškodné zapřene
chání I1Žívání pozemků; ve druhém o,dstavci § 103 jest odškodné toto na
zváno výkupným. Tato úplata nezahrnuj,e tedy v soM náhradu škody, 
která po přfpad/e vzejde žalující straně v bllldouCllCSti dn:lováním žalované 
společl1o,sli. Žalující strana domáhá se tímto sporem zvýšení odškodného', 
politickým úřadeTI\podle prvéh'O ,odstavce §. 103 hor. zák. vyměřeného, 
z důvodu toho, že, jak v žalo·bě výslovně jest uvedeno. ovo,ené stromy na 
pozemcích, jichž užívání přenecháno bylo žalované sP'o],ečnosti. musí tim, 
že 100etým dolováním 'bude prý zemi celá vthlwst odňata, býti úplně Z11l: 
čeny, následkem čehož strana žalující má za to, že ií náleží náhrada pIne 
ceny stromů a ne pouze náhrada 25 procent ceny jejich. přiřčená jí vy
vlastňovacím nálezem úřadu politického. Nižší soudy správne uvedly a 
o'důvodnily. že žalující strana se tím nedomáhá zvýšení odško,dného d:l~ 
§ 98 a druhého odstavce .~ 103 11Or. zák., nýbrž náhrady škody, okteTe 
sama ani netvrdí, že jii jí~ vzešla, takže nárok žalohní, ktec{r posuzovati 
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sluší podle S'§ 1293, 1323 a 1324 obé. zák., jest předčasíl~'. Dovolatelé marně 
se snaží odůvodniti, že tento názor jest myln1r • VedlejšÍ- intervcnicnt v}
klád'á § 98 hor. zák. v ten zpúsúb, že odškodné, v nčm uvedené, jest 
úplnou náhradou za újmy, s dolováním spojené, bez ohledu na to, zdali 
tyto újmy už vzniklY, či, což po.'r bude pravidlem, vzniknou teprve za UŽÍ

vání pozemků, a že ph stanovení onoho odškodnéllo uvážiti .iest možné 
následky dolování, ať jíž nastaly nebo teprve nastanou, Tento výldad 
příčí se však jasnému znění ~~ 98 a ]03 hor. zák. Žalující strana tvrdíc, 
že podle zásad občanského zákoníka musí škoda býti nahrazena ien ten
krát, 'kd~ž byla zp.ůsobena zaviněním, nedbá ustanovení ,~, 1306 obč. zák., 
dlle něhož nárok na náhradu škody, kterou někdo zpi'rsobil bez zavinění 
nebo jednáním bezděčným; není vyloučen vůbec, n)/brž jen z pravidla. 
Občansk:\' zákoník sám o-bsahllje některé výjimky z tohoto pravidla, rov
něž pak různé později vydané zákonYo.bsahují výjimky takové, Též podle 
hornrho práva (vzhledem na §§ 26, 27, 84, 106, 107 a 174 hor. zák.) pod
nilkatelé hor fu'čí za škodu, dolováním Ila nemovitostech zpi1'sobenou, bez 
ohledu na to, zd,tli povstala za viněním čili nic, Aby škoda již zde byla, 
není 'Qvš'em po-dmínkou pro určení odškodného volitiekým úřadem dle 
prvého odstavcc § 103 hor. zák. a následkem toho také ne DrO rozhod
nutí soudn(dle druhého odstavce tohoto ~ 103; poněvadž však, jak nahoře 
bylo již uvedeno, žaiobní nárok nezakládá se na '§ 103 hor. zák., nemúže 
žalující- stra'na z § 103 ničeh'o vyvozovati pro své nesprávné rnÍ,nění, ŽC 

žalobní nárok jest oprávněn. ač ne,nastala dosud škoda, jejÍž náhrady' strana 
ža,lujícL se domál1á. Správnost názoru nižších soudil, že ustanoveni ~§ 98 
a 103 -hor. zák. vztalmje se na cdškodné za' užívánÍ- JJozemku a nikoU na ná
hradu škody, zpiJsobené dolováním, snaží se žalllHcí strana ,v dovolacím 
spise marnč vyvrátiti poU;kazcm na llstannvenÍ § 101 hor. zák.. dle něhož 
k vyhledávání čili k vyvlasthovacÍ komisi nutno přivzíti potřebné znalce. 
Vždyť podle tohoto § 101 a § 68 prováděcího nařízení k hornímu zákonu 
při vzíti jest znalce jen tenkrát, když rozhodující politick'í' úřad potře,buje 
jich, by k vůli správnému určení ZPllSObu a výše odškodnét" podali nález 

,a po'sudek, kterí' lze podati pouze na z§:kladě odborn~'ch znalostí, jež 
u úředníkú politickí'ch, uález vyvlastňovacívydávaiících, předipokládati 
nelze. Ani v tnmto Sll 68, ani v § 101 hor. zák. není uvedeno. že přivzatí 
znalci mají zjišťovati škodu vůbec ,a zejména škodu. jež dosud nenastala, 
Žalující strana tvrdí v dovolacím spise, že, kdyby každý ze 664 .stromíl, 
o něž jde, zahynul v jin{)u dobu a Olna musila se žalobou o náhradu škody 
čekati v příčině každého stromu tak dlouho, až tento zahyne, musila by 
vésti 664 spory; i kdyby se tak staln, nemohlo by to ničeho na věci mě
niti; ale případ ten je vyloučen, p.oněvadž užívaCÍ právo žalované strany 
skončí se podle spi'sú již v roce 1926 a žalovati o náhradu škody nehude 
zapotřebí vždy hned při zaniku toho neb onoho stromu, nýbrž múže se tak 
státi v zákonué Ihútě promlčed v příčinĚ všech stromů, jež ve lhůtě této 
zan,íknou. Soucl odvolací právem připomenul, že by žaluiící strana byla 
bezdůvodně obohacena, kdyby obdržela žádanou náhradu celé ceny stro
lrúv a to najednou a předem, ačkoli ža'lované společnosti p.řÍsluŠí užíváni 
pozemků jen po 10 roků a žalující strana zústává vlastnící stromú. Připo
mínka tato však není podstatnou částí rozh:odovacích dův,odů rozsudku od
volacího, které záležejí hlavně v úvaze, že strana žaluJící není oprávněna, 
žádati náhradu škody, jež dosud ani dle jejího vlastního tvrzení nevzešla, 
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Proto llcmúžc míti úspěchu ani tvrzení, obsažené \' dovolacím spise strany 
žalující, že není-li oprávněna žádati náhradu celé ccn~l stromfl.--měl--žalohní 
nárok b\'ti' přiměřeně snížen, neměla však žalobní žádost býti úplně za
mítnuta. 

Čís. 381. 

Odstup od zasnoubení opravlJllje druhou stranu pouze k nároku na ná
hraďu skutečné škody (§ 46 ohč. zák.), nikoli též ušlého zisku. 

(Rozll. ze dne 20, ledna .1920, Rv I 614/19.1 

Žalobkyně h:vla v létech 1915 až 1917 zaměstnána jako číšnice,· při 6:mž 
vydělala měsíčně 80 až 90 K, na zPTO'pitném pak l1)csíčně 70 až 100 K 
V· rOce 19-15 s-ezmimila ·se se žalovani'm, navázala s oím ďlllvčrnou známost 
a zasnoubíia se s ním. K opětovné žádósti žalova.t1ého opus~ila' _místq' číš
nice a b:írla po té, zatím co ža!'ovan:\r konal vál~čnoL! službu vo.ienskou, za
městná:n~t s lJřestávkami na! různSrch m'ístech. Koncem srPl~a ,1918 ~l1-us~l~ 
se svého m-Ísta pro nemDC vzdáti,_ načež- živila se po'sluho'vamm. Jezto JeJl 
příjmy po odcho-du z hostinec ku výživě nedostačovaly, bYla nuce:TIa pro,
dati 'veškeré šatstvo i..-prádlo a strávila_ kromě toho všechny úspory. 
Žalovan)r, navrá-tiv se po státním převratu domu"zprvu se žalo-bkyní stv~y 
obnovil, později však odepřel splniti slib manželský, Domállá se tudíž ža
lobkyně náhradY 2,000 K za to, že musela prodati šatstvo a prádlO a ko
nečnč náhrady dalších 2.000 K za to, že k naléhání žalovaného opustila 
místo číšnice. Žal0Van3! se ku prvému roku nedostavil, načež 'byl-vynesen 
rozsudek pro zmeškání, jímž žaloba zamítnuta. Ani odvolání ani dovolání 
žaloh'kyně nemčla ú,spěchu. 

Ne j v y Š š í s 0'11 d nC\I:yhovčl dovolání z tčcllto 

uúvodú: 

Dovol:mÍ, opÍrajlCl se .o dovolací duvod' § 503 Č. 4 c. ř. s" nelze llzn~ti 
oprávněným. Žalobkyně žádá jménem, škody, vzešlé jÍ ze zrušení sli:l;m man
želství, 4000 K, odůvodňujíc nárok ten tím, že následkem slibu toho,vzelala 
se vS/hodného místa a že byla pak nucena z nouze prodati šat a práci'lo. 
Uvádí tedy žalobkyně dvoiísklltečnosti, ze kterých jí domnělá škoda 
vzešla, aniž by však přesně neb a,spoň přibližně označila, -v jaké výši onou 
a v jaké výši touto okolností ií cbyla, škoda způsobena. Na škodu, vzešlou 
žalobkyni vzdáními se dosavadního místa, ne'bylo by, v žádném případě 
lze vzíti zr·ctele, nehoť zrušení slibu manželského opr,avňuje stranu dru
hou toliko k uplatňování nároku na náhradu skutečné škody (damnum 
emergens), kdežto vzd<ťním se místa pro žalobkyni škoda vúbec nepo
vstala a bylo by lze nejvýše mluviti o ušlém zisku (]ucrnm cessans), na 
ktcrJ'T ustanovení § 46 obč. zák. nároku nelJoskytll.ie. Nárok 'na náhradu 
'.kody, povstalé nutným prodejem šatu a ·prádla, bylo lw ovšem lze pod
řaditi pojmu skutečné škody po rozumu § 46 obó. zák" leč v této příčině 
neposkytly přednes žalobkyně a zjištěni líižších' sou,dú podkladu, v jehož 
základě hy jednak příčinná souvislost nál'oku toho s~ zruš.ením manže!-
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skébo slibn, jednak výše škody takto povstalé třeba jen phbližně pOuiltím 
§ 273 c. ř. s. určeny b:í'ti mohly, ježto žalobkynč ani nenaznačila co kdv 
kde a za jak~u cenu prodala ani jak dalece tu kterou věc pod' její p;av~~ 
c:nou pro?atl byla nucena. Nemohlo tudiž, třeba se i sáblo k púvodnímu 
?re~?,eSll zalobkyně, v n~m~ svoji domnělou škodu z nuceného prodeje šatu 
d :11 adla na 2.000 K speclalIscvala, ani v té příčině žalobě vyhověno býti 
le.zto za :Iedostatku ostatní'ch okolností v žalobním přednesu, jež by opráv~ 
~enos~};?rQ.~u toho pry0ti! ~zmeškavšÍl11u žalovarnému- podpíraly, neměly sto
~?e ,m,z~1 am v nepoprenem ději žalobním základu, by mOhly uznati podle 
zadam zalobního. 

Čís. 382. 

Po~ud kupítel, jemuž s fakturou na kupili cenu v korunách českoslo
~enskych .~aslána. byla ,tuzemským prod"telem složenka Vídeňské DO" 
stOVll] sPorItelny, Jest prav z toho, že nepostaral se o to, by placeno bylO 
u Pražské poštovní spořitelny. . 

(Rozh. ze dne 20. ledna J 920, I<v II 302/19.) 

Prostějovská firma B. koupila od jihlavské firmy S. zboží, jež bylo dle 
fwktury ze dne 13. února 1919 dodáno a převzato.. Faktura, znějící na peníz 
4067 K 40 h o.bsahovala doložku: "ncHo bei Erhalt der Faktura. zahlbar in 
tschecho.slovakischen Kroncn beim Wiener Bank-Verein. Filiale Biinn" 
~ faktuře připojIl prodatel složenku Vídeňské poštovní spořitelny, aniž by 
~ byl }akk~hv upravil. Kupitel složil pak dne 15. února 1919 Vídeňskou po
stO':~I spontelno.u ,kupní cel)U u Vídeňské bankovní jeduoty filiáIka Brno 
na ucet prodateliIv, kde je tato připsala na conto separato v německo-ra
kouských ~orunách. Prodatel domáhal se na kupiteli žalobou, by mu za
platIl kupm cenu v korunách československých. S o u d 'll r v é s t o I i c e 
žalobu zamítl. D II vod y. Žalovaný zachoval se přesně dle příkazu ža
lobcova a nelze mu ničeho. vytýkati (čl. 325 obch. zák.). Žalovaný nebyl 
povmen, b~ ~ni oprávněn, označiti složenku červen~·m křížem .. by peníze' 
byly !,ouk~zany poštovní spořitelThon v Praze. J když bylo doložkou ve 
fakture, pozadováno placení v korunách československ:í'ch, nebyl požada
v;k ten odůvodněn, ježto československé koruny byly zavedeny teprve 
zakonem ze cine 10. dubna 1911), čís. 187 sb. z. a n. a nebyly tudíž platidlem 
v. době, kdy kupní cena byla splatnou. Ostatně žalovaný zachoval se 
presně dle přrkazu žalobcova, poukázal-Ii do Brna peníz ve měně jež 
tehdy~ v našem státě jedině platila. Nepřipsal-li Vídeňský bankovní s~olck 
od~ock'l Brno poukázaný peníz na konto žalobcovo u této odbočky, při
c~azel tu v úvahu pouze poměr mezi žalO'bccm a zmíněnou odbočkou, čímž 
~sa~ není nijak dotčen žalovaný, jenž nemaje vlivu na peníz II hanky sle
zeny. nemůže býti činěn zodpovědným za to, příp·sala-li banka peníz m-ísto 
na běžl1lÝ účet žalo'bcúv na zvláštní účet v německo-rakouských korunách. 
Od v,o I ~c í s o u cl ,žal~bě vyhověl. D II vod y: Odvolatelka spatřUje od
volacl dllvod nespravneho posouzení věci po stránce právní v tom že 
soud prvé. stolice bez ohledu na ustanovení faktury ze dne 13. února 1919 
"Netto bel Erhalt der Faktura zahlbar iu čechoslovakiscben Kronen beim 
V"'lencr-Bankverein, Filiale in Brunll« zaujal právní názor. že žalovaná 
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tím. že fakturovanj" peníz složila na voště jlouživši složního lístku Vídeň
ské poštovní spořitelny, k faktuře žalující stranou přiloženého~.na šekové 
konto Vídeňské bankovní jednoty, filiálky v Brně, dluh z tohoto účtu řádně 
zaplatila. Odvolání jest oduvodněno. Je nesporno, že účet ze dne 13. února 
1919 byl žalovanou bez námitky přijat. O tom nelze pochybovati, že do
ložku účtu "Zahlbar bei Erhalt der Faktura in čechoslovakischen Kr-OiIlen« 
nelze bráti v doslovném smyslu, neboť v té době (v polovici února 1919) 
nebylo ještěčes'koslove,nských korun. Jest Iwní otázkou, jaký význam 
strana žalující této doložce přikládala a zdali tento smysl uvedené doložky 
byl nebo musel býti znám straně žalo,vané. Dlužno míti na zřeteli, že 
\. době, do níž spadá placení, o které se jedná, obyvatelstvo česko'slove1l,
ské republiky a zejména obehodnictvo počítalo s tím, že každj"m dnem 
múže býti zi\konem provedeno okolkování bankovek, na území českoslo
venské republiky obíhajících, a tím zavedeno faktické o,dloučení českoslo
venské koruny od koruny ostatních stMu bývalé monarchie. Mají-Ii se na 
zřeteli tyto okolnosti, pak bylo doložce účtn "zahlb8!r in čechoslovakischen 
Kronen« rozuměti tak, že žalovaná měla placení tak zaříditi. by valutě, 
kterou měla platiti dostalo se zvláštního' postavení českoslo'venské koruny, 
s jeiímž zavedení~ se každý den počítal·o, jinými slovy, by placení stalo 
se ~, území státu československého a to n Brněnské filiálky Vídeňské 
bankovní jednoty. Žalo'vané, kupci, musit býti uvedený smysl této dolož:ky 
účtu znám. Následkem tO'IID byla žalovaná dle čl. 325 obchod. zák. povinna, 
složní lístek žalObkyně přeškrtnouti červeným inkoustem, by placení stal,o 
se Pražsknu poštovní spOřitelnou, totiž v území československého státu. 
K tomu phstuPuje, že nařízením ze dne 6. února 1919. čís. 57 sb. z. a n. 
byl vydán zákaz převodu pohledávek do území československé republi!ky 
a převod ]lmti tomuto zákazu prohlášen neplatným. Zalovarté firmě muselo 
proto býti jasno, že složního lístku, stranou ž-alující jí s účtem zaslaného, 
-vůbec nemúže použíti ku placení ve smyslu uvedené doložky účtu, totiž 
II Brněnské filiálky Vídeňské bankovní jednoty, nepřeškrtne-Ii složní lístek 
ien červeným inkoustem. Byla-Ii žalo'vaná v této příčině v nejistotě, měla 
se na žalující firmu obrátiti o vysvětlení, dříve, uežli 'platila. Složivši pe
níze na složní lístek Vídeňské poštovní sp'ořitelny, žalUjÍcí firmou jí zaslaní' 
a ncpřeškrlnuvši jej červeným inkoustem, porušila žalovaná povinnost 
řádného kupce ve smyslu čl. 282 obch. zák. Toto placení, ježto nehYlo řád
ným, nebyla strana žalUjÍcí povinna přijmou,tL Prol mín>aní. že snad strana 
žaluHcí chtěla zmíněn:\'m penízem platiti mimo území československé re
pllbliky, není závažného důvodu, naopak odporUje tomu do účtu pojaté 
místo plateb!lí (Brněnská filiálka Vídeňské bankovní jednoty). Dle dopisu 
Brněnské filiálky Vídeňské bankovní jednoty ze dne 23. května 1919 hyl 
fakturovaný peníz poukázán zpé! na' žalovanou. 

\! e j v y Š š í s G II d obnovil rozsudek S'OUdll prvé stolice. 

Dll vo dy: 

Dovolací důvod § 503 Č. 4 c. ř. s. jest osvravedlněn. Jest zjištěno, že 
žalující firma připojila k své faktuře složenku Vídeňské poštovní spořitelny, 
v níž jakO' majitel konta uvedeu "Wiener Bank-Verein, Filiale Brunn". Věcí 
žalující firmy bYlo tudíž, přála-Ii si, by složenknu poštovní spořitelny ve 
Vídni stal se vklad pro poštovní spořitelnu v Praze, by složenku, dříve 
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než ji s fakturou odeslala, upravila ve smyslu v~::..tlilS..J.Lg-C-l+G-f-á-lfl-í~10---ř-eu:jtd'-
stvípošt a te:1cgtaiu V Praze ze dne 12. listopauu 1918 Č. 3073-PD. - n. ř.-18, 
to jest. by na hOJ-ejšÍm prázdném okraji složenky napsala slova »PoštovnÍ 
spořitelna v Praze« a složnÍ lfstck ve všech třech částech označila červeně 
1cžatft'm křížem. Následky tohoto opomenutí jdou zásad'nč na vrub žahljící 
firmy, jež opomenutí to ve sporu ani nepokusila se ospra vedIniti. Přesu
nouti následky svého opomenutí na žalovanou firmu hyla by žalLiiící firma 
jen tehdy oprávněna, kdyby žalovaná íirma při patřičné bděl~sti bvla 
mu'sela bu'd' na prvý poh,led postříci, že složenka pouh:\Tm nedopatřcn-ím 
žalujíCÍ .firmy nedoznala- shora řečené opravy, bud' alespoň mu~cla míti 
clúvodné pochybnosti, zda nejde o zmínčné nedopatření. Tu arciť byl by 
na místé závěr, že věrnost a rozšafnost v obchodování ukládala žalované 
iirmě. by v onom případě sama napravila, čeho bylo opomenuto a co 
ovšem bez zvláštní námahy bylo lze dollOniti, v posléz uvedeném phpadě. 
pak, by objasnění si vyžádala. Než ani toho, ani onoho případu zde nebylO. 
Z té okolnosti, že fakturovaný peníz měl dle poznámky na faktuře býti 
placen v korunách československÝch, nebylo na prvý pohled zřejmo, že 
vklad pm Vídeňskou poštovní spořitelnu měl hýti vyloučen. Tato okol
nost ve sp'ojenÍ- s 'okolností. že nicméně IJřipojen k faktuře. neDozmťněný 
slož ní lístek Vídeňské poštovní spořitelny, připouštěla výklad rúzný a ne
lze VI tom, že žalovaná strana pojala věc tak, jak po~al ji po všestranném 
rozboru dokonce i proDesní soud prvé stolice, spatřovati Doklesek proti 
obchodnické pozorno·sti a opatrnosti. Bylo-li však i toto pojetí vlibcc při
jatelným, neh!yla žal'ovaná firma povinna, b·y ve věci dále pátrala naopak 
její pnvimlOstí hYlo, hy zachovala se dle pokynů žalující firmy, , t. i. by 
fakturovan}'r peníz v čs. korunácll poukázala s 'použiÍÍ'm, nezmčněné slo
ženky Vídeňskou poštovní spořitelnou na konto zmíněné filiálky. To také 
žalovaná firma učin"i1a a tfm svémll Zá\l'-lzku zcela do~tála. 

Čís. 383. 

Rozluka manželství (zákon ze dne 22. května 1919, čís. 320 sb. z, a 11.). 
I( průkazu choromyslnosti jako rozlukového důvodu stačí zoráva Ústavu 

pro choromyslné. 

<Rozh. ze dne 20. ledna 1920, Rv II 303!]9,) 

Dle opatrovnick}'ch spis'ů okresního soudu stížeÍ1a byla ,žalobcO\ra man
želka cboromyslností a dopravena do ústavu pr'O choromyslné. Dohro
zdáním úslavnÍ'Ch lékařů ze dne 7. prosince 19!O byla II žalobcovy man
želky zjištěna cbO:f.omyslnost, jež se jevila ve vysokém často stupni zma
tenosti, ve stavech rozčilení a úzkosti, a bludných představách pronásle
dování a vlastního přecei'iGvánf se. Přípisem ředitelstvi ústavU' ze: dne 
~4. ~ervna 1919 bylo sděleno, že jmenovaná trpí na »demcntia _paranoides«, 
ze Jest sice možno, že stav její- se v neurčité dnbč zlep,ší, že však úplné 
vyléčení jest pravděpodobné vyloučeno. S o udp r v é s t o I i c e vyhověl 
manželově žaJóbě, domáhající se rozluky; manželstvÍ, shledav opatrovni
~k}T:ni spisy a přfpils'cm ředitelství ústavu pro choromyslné prokázarn'rm, 
ze zalovaná jest choromyslnou již od r. 1910, a že jest zde důvod rozluky 
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13 lit.. g) rozl. zákona. O cl vola c í s o u ti rozsudek Do·tvrd;il, Jl ti
\' od y; N~lze přisvědčiti mínění dovolatclčině, že bylo třG_b_0L PY důkaz 
° její choromyslnosti by] proveden přírHo před soudem procesnim nebo 
soudcem dožádan}'Dl, a ;7,C tím, ježto toho bylo opomenuto, zltstalo !l,cjen 
průvodní řízení kus~9m, nÝ'brž byla též věc. nesprávně posouzena po strance 
právní. Kusost řizení by tu byla jen tel1dy,kdybJ' byl býval v prvé sto
lici podán ná-vrh, by dťiJ,:az byl znovu: proveden; návrh tal\Ov~c však ,po-

dán nebyl. 
N e j v y Š š í s o II d ncvyhovGl dovolánÍ. 

Unvody: 

Dovolací dův'ody čís. 2 a 4 § 503 c. ř. s. nejsou opodstatněn}", Ovšem 
nelze, jak to odvolaCÍ soud čini, klásti důraz na to. že důkaz o chof(:
myslnosti 'i,alované nebyl provúděn bezprostl'edně před sou~'en~, pone
vadž prý nebyl podán dotyčný návrh. Nebol nebylo třeba navnl': t<;:",O 
vzhledem na ustanovení § 10 min. nařizení ze dne 9. prOSlnCc 1897, os. ~83 
ř. zák., jenž př1kazuje, by ve sporech o rozInku ma~želství byl!, z po~ 
vinnosti úřední vyšetřeny všechny závažné okolnostI. NebVlo trcb~, ~Y 
v tomto p-řípadě byl proveden bezprostřednL dú,kaz o c~oromysln~(:stl ~a
lované, uváží-li 'se, že v roce 1910 bylo- dvěma ps:y~lllatr!, v le~"ch::e'J1:' 
ústavč pro choromysln"é zjištěno, -že žalovaná jest stízena sllenostl, ~:~1Z 
se stala nesch-opnou zál~itosti své samostatně spravovati, že od J9. rum: 
1910 jest nepřetržitě, v léčení v ústavu pro choromyslné a že ředitelstvl 
ústavu, byvši' d-ožaGtovaCÍm dopisem v~'slovně Ll-pO-zorněno, že jde v? ro,z
Illku manželství ]lodle § 13 lit g) zákona ze dne 22. května 1919,. CIS. 320 
sb. z. al ll., podalo zprávu, že žalovaná trpí ,chorobou »dernentIa ~a;'a~ 
lwi:des«, II kteréž múže llastati v neurčité době zlepšení. Ž,C VŠ8.k Up!Tle 
uzdravení možno pravděpodobně vyloučiti. Tyto ,okolrrosti p-rávem sta
čily předchozí-ITl soudl'Ull ku zjištění, že žalovaná trpí trva}o:! chor~bou 
duševní, která trvá tři léta. Na tomto základě byla pak též pravní ,ota.zk" 
řešena správne. v ten smysl, že byl manžel žalované olprávněn po'dle § 13 
lit. g) zákona žádati za rozluku manželstvÍ. 

Čís. 384 •. 

Byl.1i bezplatně přenechán byt do dOoy, ažse uprázdní určitý oyt jiný, 

jde o půjčku, nikoliv o yýprosu. 

(pozh. ze dne 20. ledna 1920, Fv II 6)20,) 

Anna Z.~ majHel'lka domu, nabídta manželů,m" 1( -ov}rm - své sestře 
a švakrovi _ by se prozatíin nastěhovali do části jej,ho bytu ve II. po: 
schodí, nežli se uprázdní byt obývaný Františkem C-em Ve JIl. poscllodl. 
Manželé I(-ovi 'se pak do jejího bytu nastěllOvali.Dlc smíru s Annou 
Z-ov ou uzavřeného měl se František C. vystěhovati due 1. května 1919. 
K vystěhováníieho však nedošlo, nawoti tomu domáhá se Anna l-ov~ 
žalobou, by manželé K-ovi se vystěhovali z jejího bytu. Proceslll 
s o udp r v é s t O' I i c e žalobn pro tentok:ráte zamítl, podstatně z toho 
důvodu, že žalO'bkynč, pokud neplní .převzatého závazku vl1či žaJ.ovan~1J11, 
že jim opatří byt, nemúže žádati, by se vystěhovali z jejího b:vtu. O d v 0-
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1 a c í s o u d rozsúd"k potvrdil. D ú vod y: Pokud odvolatelka. dovolávajíc 
se odvolacího důvodu nesprávného posouzení VěCL po stránce právní, hájí 
stanDvisko, že se jedná o pouhou výprosu, dlližno -na to poukázati, že 
vrávui poměr mezi strana'mi má veškeré pojmové znaky pť1jčk:v- dle §"971 
obč. zák. Nebol. jak ze souhlasného udání obou stran plyne • .obývají žalo
vaní z .bytu žalobkyně dvě světnice a kuchyni; jak dá!.e zjištěno, nebyla 
ujednána činže a žalobkyně zavázala se, že opatří žalovanÝm 'byt ve 
svém domě a že prozatím, než byt se uprázdni, mohou bvdleti v j,ejím 
bytě. Není pochyby, že i věc nemovitá může býti předmětem půjčky, nebOl 
záikon v tom směru nerozJilšuje. Omezení disposičního práva žalu.ucí strany 
ohledně bytu, o který se jedná, s hlediska n"řízcní o zabírání bytu <na
řízení ze dne 21. ledna 1919, čís. 38 sb. z. a n..§ 7) tvrzeno nebylo. Tal,é 
dDba, na niž byt byl žalovaným k bezplatnému užívání ponechán, byla 
ve smlouvě stanovena a to, až žalobkyně opatří žalovaným bv! ve svém 
domě. Že by doba užívání musela býti stanovena přímo, t. .i. udáním ka
lendářního dne, není zapotřebí. Stačí nepřímé určení událostí. iíž v tomto 
případě bylo opatření bytu žalující stranolt pro žalované. Dle Zjištění 
prvého sowdu dala ža]:obkyně skutečně výpověď Františku C-oví, jenž 
se smírem ze dne 12. února 1919 zaváza.l, že se z bytu do 1. května 1~19 
vystěhuje. Otázkw však, proč žalobkyně na tom netrvala, by se c.vy
stěhoval a se ta-k byt pro žalované uprázclnil, řešiti zde nctfeba. Dříve, 
než doba půjčky uplynula, nemají žalovaní povinnost, aby vypújčený byt 
vrátili, ani když půjčitelka ho snad nevyhnutelně potřebuje :§ 976 otoč. 
zák.). Než i pro případ, že by doba ,půjčky mezi odvolatelkou II žalova
uými nehyla pevně umlli'vena, bylo i by třeba přihlížeti k ustanovení 
~. 973 obč. zák., že určiti dobu půjčky není třeba ku platnosti smlouvy 
o půjčku v tom případě, kd,yž j.e naznačen účel. ke kterému věc půj'čená 
se poskytuje, z něhož pa-k dobw užívání věci lze určiti. V takovém pří
padě je vypúj6tel povinen vrátiti věc tak, jak j·e to po skončeném užívání 
mOžno. 2alovaní, kteří snad pro bytovou nOHzi nemohou naJíti ani jiného 
bytu, byli by v prodlení teprve, kdyby se z nynějších místností nevystě
hovali, ačkoli jim žalobkyně dle svého. záva"ku byt opatřila. Nejde tu 
tedy 'o nezávaznou úmluvu mez] odvolateltkou a žalovanými ani <O pDuhou 
výprosu dle '§ 974 obč. zák., ježto j"k doba. tak i účel užíváuí umluveny 
byly a uemůže proto odv'Úlatelka vrácení bytu libovolně zpět žádati. 

Ne i vy š š í S'Ú U cl nevyhověl dovolání. 

Dúvody: 

Vytýkajíc rozsudku nesprávné právní poso-uzení věci, uplatřmje ·uovo
latelka, že v tomto případě žádná ze smluvních stran nemě!.a únwslu, 
dojednati smlouvu ve smyslu § 971 ohoč. zi!k., jelikož prý již z výsledku 
prúvodního řízení vyplývá, že, když žalobkyně přijala žalované do svého 
bJ'tu a to na dobu neurčilou, jednala jen z o·choty k sestře a dle tohoto 
stavu věci nekze z nahodilého seskupení různých okolností usuz·ovati na 
smlouvu, již clodednati strany ani nezamýšlely. Vývodům těmto nelze při
svědčiti. Co se týče skutkových okolností, zjistil odvolací soud. že se ža
lobkyně zavázala vůči žalovaným, že jim opatři byt ve svém domě, a že 
prozatím, než byt, tehdy obydlený Františkem C-em, se uprázdní, mohou 
l;ydleti bezplatně v jejím bytě. Tímto zjištěním .lest vázán i soud dovo-
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laci. Dle toho bylo ujednáno, že žalobkyně přenechá žalovaným eást 
svého bytu dD!YČnč byt k bezplatnému užívání. na čaS přesneuľcl(Ý, 
totiž do té doby, až C. byt v třetím poschodí vyklidí. vz?ledem ok tomu 
nabyli žalovaní, !}fáva užívati části by,tu na dobu určenou tlmtt} zpusobem. 
Že bylo žalovaným užívání bytu ponecháno snad půvúdně z ochoty, ne
rozhDduje, nebo! tím bylo. by nanejvýše jen vysvětlitclno .. čím byla ž~
lobkyně pohnuta, by vzala na sebe zmíněný závazek .. Nem tll; te~y, ja,: 
správně udaly nižší stolice, pouze výpros~ ve smyslu 9 974 ob~. z~k., lez 
by žalobkyni poskytovala právo, by mohla včd púj'čenč dle sv~ vule,:",
zpět žádati. Nesprávným jest konečně i výtka dDvolatclk,::: ~e poukaz 
od"olaciho soudu na předpis § 973 obč. zák. (dle něh?Ž s_e. nd,1 dob~ na
vrácení v,ěcí) jest nesprávným, poněvadž prý žalovant v n~e~l prve sto: 
Iice ani netvrdili že nemají jiného bytu. Stačí přip·omenoutl. ze od",o.)acl 
soud svM názor ~o právní pGvaze sporného poměru ~eopíral o ten ~u,vo~, 
že žalovaní snad nemají j,néha bytu, nýbrž toute} vet~u P?u~e uvadl, z,e 
žalovaní budOu povinni, vrátiti věc teprve po Uply~utl"urclte ~oby, kte
rou sluší posouditi i cl1e účelu, ku kterému věci ~em,a uZ1vaiJ. a· ze k tomu 
jen mimochodem pOdotknuto hylo, že žalovam Ilneh'o bytu pro bytovou 
nouzi snad ani nemají. 

Čís. 385. .. 
CI 286 obch. zák. nevylučuje, by uplatňoyán byl nárok na z~ušel1í 

smlodvy z důvodu § 20, odstavec pátý, cís, na~ízení z,e ?ne 24., hrezna 
1917, čís. 131 ř. zák. Uplatňování nároku taho predpoklada trestUl odsou
zení žalovaného. 

n~ozh. ze dlle 21. ledna 1920, R.v I 599/19.) 

KomiSIOnář koupIl v první polovici října 1918 od ~bchodníka růiné 
d I zboz-í za umluvenou kupní cenu, již hotově zaplatJ!. Kdvž pak byla run . . v-tě 
kuplteli dána zásilka tím, jemuž on ji dále dodal,_k dl~poslcl Dro pr~mrs -
nost ceny domáhal se na prodateli, by vzal zbozl zpet a by mu vrati! za
placenDu kupní cenu. S o udp r v é s t o li c e žalobu zamítl. D ů :' o d y; 
Kupitel domáhá se zrušení kupní smlouvy z dcůvod:l •. že umluvena kupu> 
cena jest přemrštěna. Neobdrží-li při úplatné smlouve !,,;dna st,rana, am po
lovici toho, co druhé straně dala .rlaesio enOľml~). m'UZc_ zkracena str,:ua 
d).e § 934 obč. zák. i.ádatí, by se smlouva zruslla a vse nvedlo v.pre
dešlý stav. Koupě koření k dalšímu prodeji a do~dání .Ie~? ~bchodmkem 
iest absoIulním obchodem na obou stranách dle cl. 271, CIS. 1 a 2 obch. 
~ák. Dle čl. 286 obch. zák. nemúže p'rávnímw jednáni, které iest obchodem; 
h§Tti odporováno pro zkrácení přes pol,ovid ceny ~,nep!~ti ~ u~tano,v~m 
< 934 obč zák při obchodech . .Jest tedy v tomto pnpad~ namltka pre
~nrštěnosti' kupní ceny vyI,Qučena a nárok žalob-ní na zrušení smlouvy a 
vrácení kupní ceny dle zákona nepřípnstný. O dvo I a c í s o II d potvrdil 
rozsud.ek prvé stúlice. DÍl vod y: Žalohce domáh~ se žal?-bou na ža~ova: 
ném, vrácení kupní ceny předraženě mu prod,aneho zbOZI orotI vracem 
koupeného zboží a tvrdí, že jednotlivé druhy zboží ~u 9yl". pro~ány ža: 
IovanS'm za ceny zřejmě přemrštěné. Pl:'~ SOl:~ spravne .~vedJ. ,z~ ~(~u'pe 
zboží (koření) žalobcem. jež stala se k vuh dalslmu prOdejl,a dodam leno 
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obchodníkem, je obchodem dle čl. 271, odstavec prv~' a druhý obell. zúk. 
a že Pľoto dlužno případ, o nějž tu jde, posuzovati dle předpisu obchod
ního zákona. A tu stanoví zákon tento v čl. 286, že pro: -přílišné zkrá
cení, zvláště pro zkrácení přes poloviCi nemohou bÝti obchody brány 
v odpor. PostaviI-Ji se prv~· soud při řešení ot{tzky llovinnosti žalovaného 
ku vrácení zažalovaného peníze na toto právní stanovisko, které ja'ko 
úplně správné sdílí pInč j. soud odvolací, pak rcbylo příčiny, by byl uzná
val ještě na něj-a'ké clúkazy, pončvadž jich zapotřebí nebylo. Nelze souhla
siti s názorem žalO'boov5r lli, že ustanovení čl. 286 obeh. zák. ustanoycním 
§ 20, odstavec ,pát~'r, císařského nařízení ze dne 24. března 1917, čis. 131 
ř. zák .• jako pozdějším bylo zrušeno. Tomu mohlo by tak býti. kdyby 
nebylo zde pozdějšího zákom ze dne 28. května J 919. čís. 299 sb. z. a n .. 
jimž se zřizují lidové soudy cenové., Správně uvádí sice žalobce, že od
stavec pátSc § 20 citovaného cís. nařizení St211oví, ž,c v případě odsou
zení pachatele, to jest toho, kdo, využfvaje mimořádlJ\'ch válkou vyvo
laných pomčrů, žádá za předměty potřeby zřejmě přernrštčné cen:y, dá 
je sobě nebo jinémll poskytnouti nebo slíbiti, má jednání clle volby poško-
7-6ného prohlášeno bJ'rti za neplatné nebo pouze snížena cena na přísluš
nou m·íru, ale žalobce zjevně přehlí,ží tu ustanoveni ~ 2 řečenébo zákona 
ze dne 28. května J919. čís. 299 sb. z. a ll., který stanoví, že ten. kdo 
získal předměty potřeby k dalšÍm'LL.zcizení, nemá nároku na náhradu pře
platku a nesmí se domáhati takověto náhrady ani před Iidov-:\Tmi soud-y ce
novými ani pře cI. řád n Ý m i s o LI d y, při čemž,: se se zřetelem na 
znění §§ 1 a J3 tohoto ú,lwna přeqpO'kládá. že jde .0· ohchod. nzavl·ený 
před 28. říjnem 1918 .. L toho jde. že hledíc na tento::: 2 citovanéhO" zákona 
nevzta,huje se v~rboda, to jest právo volby, které poskytLl]c po,škozenému 
zmíněný § 20 odstavec pátý pro případ .odsouzeni pachatele, na obchod
níky, provozující obchody, ve sm~vslu obchodního zákona. že pro tyťo 
platnosti nemá a že nastupuje tu jedinč platnost článkn 286 obch. zák. Že 
jde tu o -obchod před 28. říjnem 1918 mezi stranami uzavřeni!, vysvítá ze 
samého tvrzení žCllob~v, kde praví se, že koupč koření. o něinž ostatně 
nelze pochybovati. že jest předmětem potřeby, stala se v první DOloviei 
října 1918. Právem tedy nevyhověl prvý soud žalobcově návrhu na pře
rušení řÍz,enÍ a postoupení spi'sll státnímu zastupitelství k stihání žalova
ného pro předražování a l1(~lze v tomto. nevyhovění návrhu' .ieho spaHovati 
ani vadnosti a!ni neúplna-sti řízení. Soud prvJ'". použiv zde, jak již uve
deno, článku 286 obcll. zák. 'posoudil věe po stránce p"ívní správl'ě. 

Ne j v y Š š í s o II d vyhověl dovolání a zmčnil ľozsudkv OhOLl nižších 
stoliC: \r ten smysl, že zamfH žalobu pouze pro tentokráte. 

Důvody: 

Žalobce opírá nárok na zrušení smlouvy a vrácení kupní ceny o usta
novení §: 20, čís. 5 cís. nařízení ze dne 24. března 1917, čÍs. 131 ř. zák .. 
udávaje, že mu žalovan:$'r pro-dal zboží, v žalobě Ev'cdené, za ceny zřejmě 
přemrštěné a že se tím dopustil činu trestného dle tohoto cis. nař. Ža
lobce domáhá se tedy uznání neplatnosti smlonvy nikoliv jen pro přílišný 
nep{)měr mezi tím, co žalovanému dal a co od "čho obdržel <~ 934 obč. 
zák.). nýbrž pro trestnS' skutek žalovaným spáchaný a v .~ 20 cit. cis. 
nařízení naznačen}'. TotO' ustanovení v odstavci čís. 5 nečiní rozdílu \' to-m, 
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zda poškozenJ:' jest ohchodníkem čili llic, dávajíc každému D_oško_zt;uél1lu 
\' případě odsouzení pachatele právo, žádati prohlášení neplatnosti smlot.l
VI·. Ustanovení zá,kona ze dnc 28. května 1919, čis. 299 sb. z. a ll. vztahuje 
s~ pouze na spory o zaplacení náhrady za to, že někdo z301atil hot?vě 
za předměty potřeby cenu přílišnou, tedy na spory o vrá~e:lí-;: přeplatku 
a nikoli na spor~y o zrušení smlouv\: a nelze proto ze znCl1! :-. 2 t~hoto 
zákona souditi, že ustanovení § 20 čís. 5 cís. nařízení ze dne 24. bre~na 
1917 čÍs. 131 ř. Z., pokud jde .o nárok na zrušení smlouVY, na nhchodmky 
se n~vztahuje, nehledíc ani k tomu, že v době podání žal~ibv Z~~kO'l; tet;t~ 
}eště ani vydán nebyl. Z toho ply.ne, že čl. 286 o,bch. z~k D,n na.::)CIC~l 
n3 zrušení smlouvy, opírajících se jedině o dli vod ~ 20 Cit:, ClS., nanz:ll1,' 
místa nemá a že rozhodn~'m jest jedině znění tohoto c1S, nanzeTIJ. ,Op~cny 
názor ob-ou soudÍt nižších stolic sdíleti ndze a, jest tedY' dŮ'vol~C1 du~od 
nesprávného právního posouzení včci v tomto ~měr,u OI}Ov~sta~nelL A~/sa~ 
nárok žali()bcův předpokládá dle '~ 20 čfs. 5 CIt. CIS. nanz;l1.: ?dso,u..,em 
pachatele. Otázka odsouzení pachatelHva llťnÍ j?I1 přednrcllllcl ~tazk-~ll 
pro rozhodnutí sp.oru, nJH1rž jest podmínkOU a predp'o,klade'm vzmku ,,~a
roku žalobního na zrušellÍ smlouvy. Dokud k lodso~:-em ?~chatel: l1e,doJ~e: 
nevzniká vllbec nárnk na zrušení sm[.c.uv}"' a nemu~e byt! llPl~tnn~ran. Že 
by žalovaný byl býval pro či1l. žalobcem mu za ~lTIllkclade.nv. oo·souzen, 
tvrzeno není a ze ža']ohcOila návrhu na posto:lpenr SP1 ... s~, sta~mmu. J:a;tu
pitelství za účelem -stíhání žalovanéhO' p"LVl1e~ ze trest~l r,lzem urat1- n~mu 
dosud ani, zabájeno nebylo. Jest tedy zaluba na zrusem smlouvy pJed
ča~ná ; na tent~ čas bezdfl.vodná. Poněvadž v~ak jc:t VŽ?V .leště mo~no; 
že k ods.ouzení žalovaného doj-dLe a že teu':v zalohcuv narok na zrusem 
smlollvy v budoucnosti vzejde, byTo dovolání vyhov~eno částečně v tom 
SmyslLI, že byla žaloba zamítnuta p,ouze Pf ° ten!?krate. 'f toho. co llV:
deno. ply"e však dále. že dovolací důvod ~ 503 CIS. Z c. r. s. opv~dst~tm:n 
není nc'bof když ,jest iisto že žalobci proti i.alovancl1lu d'OSlld zadny na
rok ·nepřísluší," byia vÉc k· rozhodnnií zralá a. nebylo třeba říz:.n~ ~hrn
šovati a vyčkávati fiŽ pOlumllnky žallobcov~ naro,kll na~tanou; Vec:, zalDb-
00V011 jest, aby sám nejprve si zjednal PI:edpoklady za].o,bmho naroku a 
potom teprve žalobu s udáním právního duvodll Dodal. 

Čis. 386. 

Bolestného dle § .1325 ob". zák. možno se domáhati pouze za tělesné 
útrapy, jež vznikly poraněnému z úrazu, nikoliv však za útrapy neb du
ševní svízele, jež vytrpěla osoba třetí usmrcením osoby ii blízké. 

Nárok na náhradu škoďy, již utrpěl manžel tím, že odpadla mu usmrce
ním manželky bezplatná pracovní síla, jest pasuzovati z hlediska· § 1295, 
nikoliv § 1327 obč. zák. 

<Rozh. ze dne 21. ledna 1920, Rv I 602/19.) 

AutolTIo'hilem žalovaného .byla usmrcena manželka žalobcova. Zalohce 
domáhal se na žalovaném náhrady. škody, oďuvodňujeji mimo jiné tím, 
ž'e usmrcením manželky byly mu zpúsobeny nesmírné útrapy a duševní 
svízele a že pozhyl' hezplatné pracovní síly v domácnosti. a pož"duje 
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v onom směru bolestné, v tomto směru pak n.:ntu. S o II d p r v é s tol i c e 
uznal žalobcův nárok co do důvodu po právu bez dalšíl]{) .obmczení. O d
vol a c í s o II d vyhověl částečně dovolání žalovaného a zamítl návrh 
žalohcův na bolestné proto, že dle § 1325 obč, zák přísluší nárok na bo
lestné pouze poškozenému, nikoliv však třetímu, a že nejsou žaloibc~m 
uplatňované duševní útrapy následkem úrazu, n"Srbrž lze v nich spíše spa
třovati přirozený soucit, jejž svazek příbuzenský ještě stupňuje, 

Ne j v y Š š íi s O' II d nevyhověl žádnému z dovolání ohol! sporllS-ch 
stran - mimo jiné z .těchto 

důvodů: 

Žalobce viJdí vadu řÍ'zenÍ a nesprávné právní posouzení v tom, že od
volací soud uznal 'Ohledně b,Qlestného, že toto není co do důvodu po pránl, 
jelikož prý žalovaní v tom 'Smeru rozsudek první stolice ani nenapadli 
a uplatňovaný nárok tvoří jedn,Qtný celek, který se rozštěpiti nedá, Než 
žalobce se mí,1í v tom, že by uplatňnvaný nárok tvořil jednotný, nedě
litelný celek Bolestné jest sice rovnčž zákonem myš~eno iako od š ko d
ně TI Í za tělesné útrapy povstalé úrazem na těle, nicméně tvoří právě tak 
samostatný nárok náhradní, jako je nárok na skutečnou škodu rozdílný 
od nároku na ušlý výdělek a od nároku na výživné, jež uchází někomu 
úmrtím osohy, NebYlo proto přek;í7Jky, by .o řečeném nároku, Co do práv
ního důvodu nem,Qhlo samostatně býti rozhodnuto, když odvolací soud 
opmti soudu stolice prvé, jenž veškeré, žalobou Ul}latňovallé nároky co 
d,Q důvodn uznal, usoudil, že nárak na ,bolestné co do svého důvodu práv
ního po záko,nu není opodstatněn, by ohledně výše jeho nemusilo b:í'ti ani 
jednáno, Tím nestal se ieště rozsudek odvolacího soudu rozsudkem ko-

, nečným, nýbrž bude na ·soudu stolice prvé, když právoplatně uznáno. že 
nárok na bolestné důvodem po právu není, by vynesl svým časem i ohled
ně tohoto nároku rozsudek konečuý, z mezilímního rozsudku vyplývající 
(§ 393 ,c, ř, $,), Mylně také za to má dovo~ání žalobcovo, že žalovauí roz-' 
sudku první stollceco do bolestného. neodporovali. Vždvť odvo'lali se 
z rozsudku první stolic" co do cel é h" jeho obsahu a vytýkali i ne
správné právní posouzení. Tfe,ba tedy výslovně nepoukazovali k tomu, 
že alesP'Oň bolestné není 'důvDdem po právu, byl s,Qud odvolací, když 
vytSrkalli, že II i c z uplatň,Q'van;ých nároků PO právu neobsto.ií 1 povinen 
veškery nároky co do právního důvodu pře"k.oumati a o nich rozhod
nouti, Není tu tedy vady řízenÍ, Tím méně lze přisvéďčiti, že by tu bylo 
nesprávné právní 'posouzení a soud dovolací pl;ně .přisvědču.ie odůvodnění 
napadnutého výroku soudu odvolacího, Podle ~ 1325 obč, zák. jest bo
lestné odškodněním, jen za tělesné útrapy, vzniklé por a ně n é m u 
z II t r.,p-,ě 11 é h o ú r a z,u, nikoli však za osobě, tře t í smrtí Uného 1,DlI
sobené útrapy, tím méně pack duševní svízele, Odškoónění takového dTU', li 
to jest za bolesti, které způsobí smrt někoh'0 osobě třetí, zákon v ~ 1325 
obč, zák. nestanovil a ze všeobecného předpisu § 1295 nbč, zák, odvoditi 
je nelze, ponevadž netvoří újmu majetkovou, jakou toto ustanovení má 
na mysli, Není tu tedy ani vytýkaného, dovolacího., důvodu Č, 4 ~ 503 
c, ř, s" když 'odvolací soud nárok na ho lestné uznal za zákonem neodů
vodněný a proto důvodem po právu nepozůstávajícÍ, Neprávem Vy(}'ká 
dovolání žalovaných, že i ohledně požadOvané renty měl odvolací soud 
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uznati jako o bolestném, že nárok na ni není Pb právu. Žalovaní, pouka
zujíce na judiJ<át čís, 189, přehlížejí však, že tento týká se ,ien renty, jež 
se požaduje z důvodu zmařené, dle zákona povinné vÝživy. O takovou 
výživu, j,ež o'Všem příslušela by dle § 1327 obč, zák, jen dětem, maniolce 
a rodičům, zde vš"knejde, ŽalDbce domáhá se škDdy, kterou utrpěl thu, 
že odpadla mu se ženou i pracovní síla neplacená, nikoli tedY tím, že mu 
manielka nebude moci poskytovati snad výživu, Proto uplatňovaný ná
rok spadá do rámce všeobecné škody, již dle § 1295 obč, z~lc ten, kdo ji 
zaviněně způsobil, poškoz,enému naluaditi jest povinen, Pokud ii na tulo 
škodu má nárok, bude rozhodnuto až v Hzení dalším, Zásadně nyní jen 
uznáno, že žalobci přísluší nárek na náhradu veškeré š k o d y, již smrtí, 
žaIorvanými zaviněné, utrpěl. Bude ovšem na něm, by prokázal. že i tuto 
škodn trpí a do jaké míry, 

Čís, 387, 

Byl-li zmenen běh dešťové vody, tekoncí po veřeiné cestě ~§ 7$ 00-
ského vodního zákona), lze se domáhati nápravy 'Pouze II úřadů správních. 

(RozlL ze dne 27, ledna 1920, R I 14/20,) 

Žalovanfr vykopal na ~eřejné cestě příkOp a nasypal vy,kOpa'llOll hlínu 
tak, že překazil odto,k dešťové vodě, prou1dící po cestě, čímž byl proud 
sveden na p,Qle žalobcovo, Proti žalobě, ,domáh'ající se soudního výroku, 
že žalovan"}" nemá právo takovouto vodu sváděti, že je pavine-ll násyp 
odstraniti, vznesl žalova.nir ná.mitku nepřípustnosti pOřadu práva. S o II d 
p r v é s t -o 1 i c e námitku zamítl, s o tl d rek II r s II í jí vyhnv,ěl, uváživ 
t,otn: Ncsporno, že cesta, {)i ni,ž ide, jest cestou veřejnou a že. voda, lež 
se na ni shromažďuje, jest volně proudící vodou d1ešfovou. Role žalova
néh,Q nesollsedí přímo s rolem žalobcovým, nýbrž jest od něho oddčlenn 
svrchu zmíněnou ceston; nelze tudíž mí-ti :za to, že hy si snad -žalovanSr 

osohoval právD jakési polní služebnosti ve smyslu ~ 497 obč, z&k, Dle ža
lobcova tvrzení proudí voda nejprve do příkopu a, naplní-li jej, jest další 
jeji odtok po oné cestě překažen násypem, jejž vyhodil žalovaný, pročež 
voda vniká na rol~ ža10bcovo půsCYbk mll škodu, me § 75 vodního zákona 
pro Cechy ,zeelne 28, srpna 1870, 6$, 71 z, z, náležejí všechny záležitosti, 
týkající se používání a sváděni vod a obranY 'proti nim dle tohoto zák<lna 
clo působnostiúhtdů správních, Dle '~ 17 cit zákona vyžaduje se svol~uí 
politického úřadu, má-li býti veřejných vod používáno způsobem j1ným 
neŽili v § 15 uvedeným, jakož li maji-U "Se zříditi nebo změniti zařízení, jimiž 
povaha, tok anebo výška vody se zjinačlIje anebo břehům nebezpečí na
stává, Je'St tudíž povolán pouze politieký úřa(} a nikoliv soud, by rozl1o
"oval o tom, zda byl žalovaný oprávněn, by zřídil na cestě násyp, jenž by 
překážel volnému odtolw vody a způso'boval škodu pozemkw žalobcovu,. 

Ne i v yš ší s o II d nevyhovč1 žalobcově dovolací stížnosti, 

Dúvody: 

Pro zodpovědění otázky, patří-li mzepře před sou,d, či povolán-Ii 
správní úřad pOlitický k zakročení, rozhDdmÝlI1 jest obsa!r žaloby a žwl'Obní 
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prosby. Žalobce sice v dovolací stížnosti tvrdí, že jde o žalobu zápurcl. 
Kdyby toml1 ta:k bylo, pak by ovšem tu byl předmět žalobnL o kterém 
jsou v}'lučně 'povolány rozhodovati soudy. Avšak žalobce v ději žalobním 
netvrdí; že by si žalovaný osoboval nějaké právo, zvláště nějaké ,právo 
sváděti vodu· na jeho pozemek. Udává prostě, že žalovaný vykopal na v c
ř ť j n é cestě phkop II vykopanou hUnu nakupil přímo II příkopu, čímž, se 
stah), že vloda ze srážek atmosferických, po veřejné cestě tekoucí, místo 
by tekla po této veřejné cestč dále, zatéká na jeho pozemek a tu proto, že 
se zadTžuje v příkopu a, nemohouc pak po naplnění jeho navršenou hlínu 
z vykopávky přetéci, Tozlévá se na jeho {žalobcúv) pozemek;_ čímž se mu 
zpúsobuje škoda. leliko,ž nejde o tekoucí vodu sOlíkromoll plynoud po po
zemku žalovaného, nýbrž -o tekOllcÍ vodu, její.ž bťh vede po pozemku ve
řejném:, nemůže býti pochybnosti, že jde tu o vodu ve ř e j n o u, ,neboť 
žalovaný změnil anebo ohmczil běh te k o u c í vody, která ani dle zákona 
ani z nějakého zvláštního titulu nikomu nenáleží {§ 3, 4 d) vod: zák a con
trario § 5 vod, zák,), Proio nelze tu ani poukázati na předpis § J 1 zák, 
vodního, by snad z ,něho dalo se odvoditi, že žalovaný os'obu.ie si právo 
odváděti tckou<cí vodu ze s v é II o pozemku ke škodě pozemku dolního, po
něvadž změnu toku provedl dle udání žalobce na pozemku veřejném, aniž 
jest udán něja'k}- vztah k j-eho pozemku. Správnč tudíž usoudil soud re
kLH~sní, že dIe déle žalobního jedná se o úkon ,odporující předpiiSu § 17 vod
ního zákona tudíž o úkon odporující práVU- veřejnému, pro jaký ovšem 
vedle ustanovení '§ 75 českého vodního zákona p6s1ušným jest k 'zakročení 
jen správnf úřad politIcký, p'oněvadž, jak shora vyloženo, změněn tok vod~y, 
jež ·má ráz veřejné vody dk to h O' t o zákona. 

Čís, 388. 

o návrhu, by bylo zakázáno překládati cestu nezbytnou mimo meze 
vytčené usnesením ji povolujícím, lze jednati toIlko pořadem práva, 

<Rozh, ze dne 27, ledna 1920, R I 15/20,) 

Manželé D---'Ovi poda!,i na soudě -žádost, v níž uvádč1i, že manželé Š-,o'vi 
nezbytnou cestu, jež jim byla pro jižní polovici pozemku čís, kat, 475 
soudně propÍličena z šíří 2.5 m po zápaáním, okraji pozemku i1datclft čís. 
kat 487, bezprávnč na jejich škodu překládají sami o více než 5 m od zá
padních hranie pozemku čls, kat. 487, jež prý vedou velkoU' prohlubní 'Od 
bývalého lomu vápenného, a navrhli, by bylo manželum Š-ovým k zamezení 
sporu o náhradu zakázáno onu ceslupřekládatl přes 2,5 m od západního 

_ okraje pozemku ČÍs, kat 487, po případě, by jim bylo dáno poučení, že se 
jim právo ku přeložení cesty nezbytné přes šíři v usnesení 'Soudním sta
novenou (2.5 m od západního okraje pozemku čís. kat 487) nepropůjčuje, 
P r v Ý s o u d odepřel k žádosti té v řízení nesporném iednati a vrátil ji 
manželům D-ovým s odůvodněním; že předmět její patří na pořad práva. 
R_e k II r sní s o u d nevyhovčl stížnosti navrhovatelů, D ů vod y: Stč
žnvatelé herou usnC'sen~ prvé stolice v ,odpor, navrhují.ce, by bylo zrušeno 
a věc byla. vrácéna prvému soudu, by nejprve vyslechl manžele Š-OVy 
i ostatní účastnlky, zdali hodlají po dobrém vyhověti j-ejích návrhu, načež 
h},r po případě o něm v.ěcně pojednal a nové usnesení vvdalI. Ve stížnosti 
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se d-oyozuje, že je-st povinností soudu, bY dodatečn3'lli šetřením v řízeni 
nesporném zjistil a'rCYlhodl, zdali aza jakých podmínek má ziIstati při 
pitvcx!ním stanovení 'cestynezbytné, či má-Ii býti povoleno její přeložení, 
nebo má-Ii býti zrušena, ježto výkon její je nemožným. Odmítnu li žádosti 
stěžoyatelů bez slyšení odpúrců.jest prý nesprávné i proto, že není- vyl<m
čena možnost, že tito ue-nají odůvodněnost její a sami se rozhodnou ~.2'va.
!'Ování sporu a nákladů upustiti od cesty nezbytné soudem jim propu]eene, 
ba že by dokonce mohli, kdyby spor byl ihned zaMjen, žádati na stě~o
vatelích náhradu útrat tvrdíce, že svým chováním k podání žaloby podnetu 
nedali, Jest na první pohled zjevno, že návrhy v rekursu kladené zcel~ 
pod~tatně se liší a odchylují od ohou návrhů, jež vznesli stěžo::atel~ ve sve 
žádosti, Původní žádost směř{}vala jen k vydál1í zákazu, p'o pnpade k pou: 
čení jediným manželúm Š-ovým, by neužívali pro půjčené ce~ty ~ezbytne 
7,púsobem, jenž odporujC s-oudnim" povolení neb ro:;h,?dnutl. Za~~z ,:cb 
vS'klad takový, nemá-Ii ovšem býti p,ouhým zbyte~nym ,a bezu,ce!nym 
opakováním dřívějšího nesporného rnzhodnutí soudmho, predp.()Iklad~ z~
jIsté soudní zjištěni, že odpůrci užili skutečně ťestv z?ftsob~ern neopravn~
n~'rm Tak,ovýto výrok nemůže b1rti učilněn, jak sprá vne prvy- sou.d vyslov Jl" 
bez Žaloby a mimo spm (§§ 228, 454, 458 c, ř, s, a 389 ex, ř" § 2 čís. ? 
nespOL pat. a § 484 obč, zák,), Zaříditi nap-řed výslech súčastněných proh
stran o ž&cdosti, nesvoli-li.,.;nad p,o dobrém k návrhu stěžovatcln. muhl prvý 
soud dflvodn-č míti za naprosto ~bytečné, jelikož mu bylo příliš dobř.e 
známo odmítavé stanovisko jejich v té příd:ně ze s;oučasného jednání. O' zml
něném návrhu stě~ovatelů na zruše-ni nez;bytné cesty, ja~ož 5. o návrhu 
těchže manželů Š-ových na propůjčení cesty nezbytné pro jiné pozemky, 
Předstírajf-li stěžovatelé obavu před ,možno-u sllbmisí druhé strany na jejich 
cvcntuelnÍ žalohu, d1užnD namítnouti, že k Q;chrane jejich před nebezp~ečím 
co do útrat sporu by jim úplně postačH návrh na předvolání vedle ~ 433 
c. ř .. s. 

Ne j v y Š š í s IQ II d nevyhověl dovolací stÍ<žnosti. 

D ÚV" d y: 

Podle § 1 cis, patentu ze dne 9. srpm 1854, čís, 20&ř, zák, lze u,žíti ne
sporného řízení soudního jen potud, pokud zákony to nařizují, Takového 
případu zde není. Že o návrhu stěžovatelů, vzneseném na s{}Ud prvé sto
lice, by manželům Š·~(}vÝm bylo zakázáno, cestu nezbytnou P'řekládatl 
mimo meze vytčené pbvo-Iujícírn usnesením okresního soudu, lze rozhodo
vati jen p-ořadem práva a že stěžovatelé mohou pú pří-padě íržíti § 433 c,ř, 
S., soud rekursní správně uvedl a riáh;:žitě odftv,odnil. Eventuáliní návrh 
stěžovatel fl v prvé stolici vznesen:s\ by manželé Š-ovi bYli v nesporném 
řízení, pouč'cni, že se jim- 'práv,o ku přellOže'nÍ nezbytné cesty propŮ.jčuje, j,est 
nepřípustný, poněvadž' je zbytečný, ueboť tako-vé poučeni bylo by toliko 
výkladem rovolujícího usnesení a suudy nejsou k takovým výkladům po
v~lány. Mají-li stěžovatelé za to, že 'Ůdcpůrcové j,ejich, bwdo~l-li upozorněni 
na neoprávněnost svého je·dnání a na nárnk~, jež stěžovatelé následkem 
jednání tuh,Q chtějí proti nim činiti, dobrovolně s nimi se dohodnou, jest 
stěžovatelfim volno upozorniti své odpúrce ústně nebo dopisem. ZdaH, jak 
stěž'Ú'vatelé tvrdí, nachází se na služebném pozemku prohlubeň, jež od
pÍlrcÍlm jejich hr,mí v řád'llém výkonu služebno,ti nezbytné cesty, jest 

Civilnf rozhodnutí. II. s 
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v tomto řízení nerozhodna, neboť řízení toto zahájeno bylo návrh~,r StčžOq 

vatelú na vydání zákazu, by odpůrcové stěžovatelú nepřekládali nezb:vt
nou cestu, a po pHpadě na Doučení jich. Vzhledem na znění těchto návrhú 
nelze v tomto řízení rozhodovati o tom, zdali a kdo má se postarati 
o úpravu cesty nezbytné, je-Ii tato, jak stěžovatelé tvrdí, ve špatném stavu, 
a kdo má útraty úpravy nahraditi,; rovněž nelze v tomto řízení rozlHJdo~ 
vati o tom, zdali služelbnost nezbytné cesty, kterouI soud právoplatně zřídH 
kuprospěchu pozemku manželů Š-ových přes pozemek čís. kat. 487. nále
žejíCÍ .stěžovatclflm, mú b}"rti zrušena. 

Čís. 389. 

Obnova pachtu (zákou ze dne 30. října 1919. čís. 593 sb. z. a n.). 

Zákon vztahuje se též k pachtům, jež dle smlouvy končí se přesně sta
noveným dnem kalendářním. 

(Rozh. ze dne 27. ledna 1920, R II 9/20.) 

Dosavadní pachtýři žádali na propachtovatelce obn'Ovu pachtu. jenž 
hyl uzavřen ,clo sklizně úrody r. 1919, na další rok 1920. Námiltkám pro
pachtovatelky 'S o u dl p r v é s t o I i c e vyhověl a návrh pachtýřů za
mld. D ů vo d y: Dle vyhotovení smíru ze dne 9. Ledna 1918, pachtýři 
vlastpOITučně pOdepsaného, bylo mezi prO'Pachtovatelkou a pachtýři umlu
'leno, že pacht/nyní smlouva Je pozemkům, G něž se jedná, potrvá pouze do 
sklizně úrody roku 1919. Končí tudíž pachtovní smlouva sama sebou již 
uplynutím zm1něné doby -' a takový případ nemá dle názoru soudu § I, 
odstavec druhý, zákona ze dne 30. října 1919, čís. 593 sb. z. a n. na mysli, 
ježto první i d'rnhá věta tohoto druhého odstavce mluví o výpovčdi, pokud 
se týče o'odporu pmpachtovatele proti obn<lvení pachtu, když propachto
vatelnemel zákonného -důvodu od smlouvy bez výpovědi odstoupili. Ježto 
smfr jest výrazem souhla'Sné vůle obou stran smluvních, ne.isou dle' ná
zoru soudu dány v tomto případě předpoklady § 1, odstavec druhý, zákona 
a bylo tud'íž i z toholo dúvodu námitkám propachtovat elky vyhověti. 
Rek u r s ll' í 'S o u d nevyh'Ověl stížnosti pachtýřů. D ů v Ó cl y:Zákon 
o ochranědwbných pachtýřů zemědělských ne v z tah u i e se na pachty, 
jež končí se již pouhým uplynutím lhůty ve smlouvě pachtovní ,d I c k a
len d á ř ~ pře s ně u r č e n é (§ I čÍS. 2 z§:kona ze cine 30.' října 1919, 
čís. 593 sb. z. a n.). Takové smlouvy zanikají samY sebou koncem umlu
veného posledního dne. Napr'Oti tomu podléhají obnově pachtu všechny 
ostatní, smlouvy, jež jsou uzavřeny jen na jisté časové období. tak .že JeTI 
v Ý p ov ě d í v čas danou, 'Se zrušují (§ 1115 obč. zák.). Bez dané výpovědi 
pakládají se twko,vé smlouvy za mlč k y 'O b n o ven y. V tomto případě 
náleží sporná pachtovní smlouva k první skupině: nebo! měla přestati 
sklizní úrody 1919. To jsou úmluvy na určitý čas kalendářní uzavřené. 
Nemá proto pachtýř práva na prodlou;,enÍ pachtu dle zákona ze .dne 30. 
října 1919, čís. 593 sb. z. a n. . 

Ne iv y š š í s o u d zamítl námitky propachtovatelkY. 

6i 

Dúvody: 

Stěžovatelúm dlužno přisvědčiti v tom, že usnesením v 9dpor vzatým 
byl porušen zákoE ze dne 30. října 1919, čís. 593 sb. z. a, n. Učele,m, toh?to 
zákona, vydaného dle je'ho nadpisu na ochranu drobnyc~. zemedelskych 
pachtýřů, jest, by pacht zeměděIskýd pozemkit, j~nž k.~':.c!l ve dr~,be, po
lovici roku 1919, byl jim i proti vUli propachtovatelu 3'aJlsten na dalsl pa,ch
tavní rok 1920. Dle podmínek, za kted'cIt tohoto úcelu lze, dOSKl, dl~zno 
ve smyslu § 1 zákona rozeznávati pachtovní smlouvY, kt~re bYl~ z:useny 

v ý P o věd í propachtovatelovou, a sml,ou,:y p~:hto~vm,' ,od nl~hz pr~~ 
pachtovatel odstoupil h c z v.í' p o vč d i. Kdezto, pn o.nech s.mlouvach .s!aCl 
k obnově pachtu na další rok a) písemne oznamem, zaslane pachtY,rem 
propachtovateli, nebo jeho hospodářské správě do 30. :lstopadu, 2919, 3'': Sl 
pozemek podrží nadále v pachtu, a dále b) okolnosti, .ze pachtyr obdeLava 
a chce a může dále obdělávati pacl1tovaní' pozemek s~lm nebo s~ svo,u ro: 
dinou, potřebí jest k obnově pachtovních smluv poslez ";ved,enych"kron;e 
toho ještě další podmínKY, by tom propachtovatel ne;nd ~akonr:en~ du
vodu od! smlouvY odstoupiti bez výpovědi. lako takovyto zakonny duvo,d, 
opravňující propachtovatele, ods!oupiti o~ pach~ovl1l, ?mlo~vy ,b:ez. ~y-

'd' ! u' ;byla 'y pachtovm smlouve uJednana \' ypoveď. elh UlC -. 
pove 1 - a z . § b' 'k 'k r 

ohou přijíti v úvahu pouze případy uvedené v . 1118 o c. za .,Uf 0_ 

~š"k též případ § 1113 o~č. zák., dle něhož pachtov;,! smlouv~, byla-ll uza
vřena na u r čit o u, přesně stanovenou dobu, pomm ~pl~nUŤlm ~a~l1 s~n1~ 
sebou' neboť § I cit. zákona ve svém prvním odstaVCI pred'Pok:ada Pfave, 
že jde' o sm,louvy pachtovní končící v II r č i.t é dob ě, a~ ~m z.~rov;en v~
lučuje, by propachtovatel mohl se odvolávatl.na uply~uÍl ~asu lako na za~ 
konn~' d11vod, o·dstoupiti od smllouvy pachtovní bez vypovedl a odp,ol'O'vah 
z této pří-činy nhnovcnÍ pachtu. 

Čís. 390. 

Přípustnost pořadU práva pro nárok proti obci o náhradu škody z úrazn 
pádem na neposypaném chodníku před obecním dOJl1em. .' 

Byla-Ii úrazem způsobena újma '0sobě třetí, jest tato, a mkoltv po-
škozený, oprávněna k žalobě. . 

(Rozh. ze dne 27. ledna 1920, 'R'y I 582/19.) 

Zalc>bkyně, llPadši na nepo'svpaném chodníku, přédobecn,rtn dom~m, 
utrpěla těžké zranění. Domáhala se proto žalobou _ na obc~ ho!ovych. 
výloh, bolestného a důchodu. Tento náro~ opodstatnoval~ hm:. ze m:~: 
nadále s to, by obstarúvala své dceři domacnost a vypomah!la II v pmel 
krejčovské, že proto dcera byla nucena vzíti si posl?hovacku; po;luho
vačku platila sice dcera, souhlasí však S tím, _bY nahmda vyp~atrla se 
žalobkyni. P r v Ý s o U d' vyhověl žalobě v pInem rozsahu -- mImo l;ne 
z těchto d ů vod ft: Žalovaná obec bránHa se též tím, že § 24 obecmho 
policejního řádu stanoví povinnost vlastníkův u;cdlostí, ,že úraz s.e, stal 
na veřejném chodníKU. že obec není tedy vlastmkem a ze jest tUd.IZ po
ř&d p,ráva vyloučen. Leč § 24 policejního řádu stanoví, že. drž i tel é 
nemovitostí nellů jich zástupcové JSOU povinni chodníky a cesty {u roho-

s' 
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ví'ch domil i polovinu přechodu ke druhé u1ici) od sněhu a ledu očistiti 
n při náledí pískem, popelem aneb drtinami posypati, Z DOužitého vý
razu "držitelé« {§ 309 obč, zák,) plyne, že toto ustanovení zavazuje kaž
dého faktického držitele nemovitosti bez ohledu na právní titul _ vlast
nictví soukromé (§ 353 o·bč, zák,), veřejný statek (§ 287 obč, zák,) .aneb 
statek obecní (§ 288 obč, zák) - a že tudíž nesprávně se prvžalovaná 
dovolává zásady judikátu čís. 229 (čís, l652-XVn, podle kterého by měla 
býti věc stihána dříve než se nastoupí. cesta soudní pořadem správních 
úřadů (viz konec odůvodllční onoho judikátu), O d vol a c í so II d v y
h o v ě I částečně odvolání žalované obce v tom směru, že zamítl žalO'bní 
nárok na 'placení důchodu - mimo jiné i těchto d ft vod ll: Žalovaná 
obec háji stanovisko, že v tomto případě nepřichází v úvahu jakO' sou
kromá maiitelka obecního domu, nýbrž jako správkyně veřejného statku 
a že tudíž jest proti 'ní vyloučen pořad práva, Leč nároky na' náhďadu 
škody proti obcím nemohou, jak pleni'ssimárním usnesením- nejv. soud
ního .dvoru ve Vídni ze dne L června 191'5 p·res, 229115 lud, Č, 229 jest 
odůvodněno, jen .tehdy pořadem práva býti uplatňovány, když spočívají 
na veřejnoprávním důvodu zanedbání povinností příslušeHcích obcím 
vzhledem kll místní policii; ne však tehdy, když se o·pírají o tituly soukro
moprávní, když tudíž při stávajících zvláštních ustanoveních záikonných 
anebo jiných právně závaznych úředních nařízeních, která ukládají ma
jiteli pozemku neb domu zvláštní opa'Íření k ochraně třetích osob, mgi;ny 
olbce při takovýchto objektech, v držení obc·e se nacházeHcích, přede
psaná opatření úmyslně neb z nedbalosti opomíjejí. Naproti t.omu nepo·-) 
skytlo řízení prftvodní podkladu pro to, že by byla žalobkyni úrazem 
povstala ú j m a v Ý děl ko v á, která jest předpokladem pro požitky dů
chodové, Dcera žalobkyně ndala jako svědkyně, že žalobkyně bydli ll- ní 
aže jí obstarávala domácnost, že jí m;m.o to ve vo.lné chvíli průměrně 
asi přes hodinn denně vypomáhala při wrejčovstvL Že by její matka byla 
požívala za to úplaty, svědkyně neudala, naproti tomu však uvedla, že 
ona sama (svěclikyně) následkem. matčina úrazu byla nucena; přibrati p l' o 
S vou do m á c n o s t v době od 16, února 1917 až do 31, srpna 1918 po
sluhovačku a že posluhu tll i nadále podržela a za ní měsíčně 15 K, po 
př, 20 K platila a platL Z toho plyne, že mezi svěcDkyní a jeiÍ matkou byl 
poměr, jaký jest mezi rodiči a dětmi, a že žalobkyně jakožto matka po
máhala dceři v domácnosti a při živnosti, dcerou byla vydržována a nd
měny nehral"" Vznikla tudlíž s vě d k y nit í m, že jí ušly a ucházejí 
služby žalobkyně, z onemocnění hmotná škoda, nevzešla však škoda ža
lobkyni, Škoda SPočívá v tom, že .dcera žalobkyně od matčina úrazu musí 
p'ro svou domácnost míti posluhovačku a že JÍ výpomoc matčina při 
krejčovánÍ schází. K uplatňování této ŠKody byla by oprávněna jen dcera 
Bo'žena R-ová, nikoliv však její matka, Této schází k tomu vůbec ollráv
nění; pouhé pwhlášení svědkyně, by uplatňované obnosy byly přiřknuty 
žalobkyni, že se s ní vyrovná, nemůže býti považovánn za takovéto 
oprávnění. 

Ne j v yš š í s o n d nevyhověl dovolání sporných stran, 

Důvod Y: 

DOiVolání žalující uplatňuje dÍlvod' nesprávného právního posouzeni, 
není však dúvodné. Ze zjištění čerpaných z výpovědí. svědkyně BoženY 
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. R.avé vyvodil odVOlací sond skutkově, že žal·cibkYni nepovstala úrazem 
úima na výdělku, naopak, že z jejího onemocnění Vl.ešla hmotná škoda 
s:"čdkyni Ř-ové, nikoli však jÍ, újma na výdělku jest však předpo~ladem 
nárokn na důchod, Nemá tedy žalobkyně takového nárokn, Tvrdl-i> do
volání, že svědkYně R-vvá postoupila své nfuro~y žaluiící. uznav a sam~~ 
že nároky žalujíCÍ nepříslušelY, Tvrzení postupu jest v~ak n~votou; k n~'z 
nelze míti zřenÍ, Právem tedy zamitl odvo.Jací s011d nar[}k zalobm, .~du
vodniv tento svůj vi'rok zcela případně, Dovolání žaI~vané obce,~plat
úuje důvod nesprávného právního posouzení, leč ·nepr~vem, Je Zjlsten?, 
že žalobkyně upadla po prvé lia chrydnfku před .o'~:C~Lm ~'omem na, na: 
městL Mluvil-li odvolací soud v tomto směru o slÍ.lJlcmm precho,~u (mkoh 
tedy prostě o přechodu), nemění to ničeho na věci, pak pl~ne jlZ z toho, 
že odvolací soud mluví v tomto směru '0 chodníku vedollclm o~ ;admce 
k městskému kostelu, Od tohot'0 zjištěného děje, se _~šak do~olam uch~
luje, mluvíc O přechodu z jedné u·lice do dTuhe ~n v:ohov,:ch dom;,c ' 
Snaží-li Se pak Z toho dovoditi, že po.řad práva nem pnpustn?m, nema tO 
podstaty, Že žal'0bkyně uplatňuje svúj nárok na podklade sOlthomo
právném, prohlásila jasně ve sporu, tvrdíc; že žalUje o'bec, Jako maJItelku 
obecního domn, k němuž patří chodník, na kte~em se sta: uraz, J<;.st tedY 
obec žalována jako držitelka nemKlvHosti dle ~ 2~. poL r. m:o mesto, ~" 

",V se vY"slovně odvolává a nikoLi ua podklade § 34 ob, r" jednajlClm na nejZ , , . " v d ' k' " 't' 
v .' bce za škody vzešlé ze zalled'bam pre PlSU o vy onavam mlS TI1 o fucem 0.- • . I t -, I I 

policie, a jest tedy poř!l"d práva přípusten, Obě stohce zauja y . li spravne 
právní stanovisko, opřevše se o judikát čís. 229. 

Čis, 391, 

Nabyvatel nemovitosti, stižené výměnkem, ručí jako. hypot;,kárnl 
dlužník i za výměnkové dávky, jeho předchůdcem nezapravcné, leč že 
byly by to zadrželosti, starší tří let, 

{Rozll, ze dne 27, ledna 1920, Pv I 597/19,) 

Na usedlosti. vázne pro žalobkyni v}'měnek, ,záležejki .iednak v -pe
něžních dávkách měsíčně 120 K, jednak v nároku na 50 kg vepřového 
masa v· době vánočnÍ. Peněžní dávky byly splatny čtvrtletně předem. 
Usedlost ukoullil dne 8, ún()ra 1919 žalovaný, Ježto o- vánocích 1918 maso 
nebylo výměnkářce [}dvedeno a peněžité dáv~y zústaly, p? . d?~u . od 
L ledna clo konce června 191'ť nCz;Jpravcny, domahala se vymcnkarka na 
nynějším vlastník)1 usedIosti náhrady za maso a z~pravcní zadrželýc!" 
peněžitS'ch dávek za naznačenou dobu, S o \1 d p rve s t olIvce vyho~el 
žalobě pouze co do peněžních dávek od 8, února do ,konce cervna 1919, 
zamítl ji však co do dávek od L ledna do 7. února 1919 a co do náhrady 
za nedodané maso, D ů vod y: Dle § 443 obě, zák. přešlo břemeno vý
měnkářské zároveň s vlastnictvím usedlosti na žabvaného a jest tento 
povi'l1en jako hypotekární dlužník, pllliti výměnek za dalm od 8, února 
1919 do' konce června 1919, v které době vlastní,kem usedlosti již bYcL 
Lhostejno jest, že žalovaný v kupní smlouvě výměn'ku k plnĚní nepřevzal, 
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neboť toto reální břemeno přešlo na nčho podle zákona a .iemu y.\:hr-ázen 
jest toliko nárok ze správy podle § 928 obč. zák. proti předchůdcúm. Je
likož však žalovaný usedlost převzal teprve dne 8. února 1919. neručí za 
dávky výměnkové, splatné před tímto dnem, totiž v době od 1. ledna 
do 7. února 1919, tím méně za dávku 50 kl, vepřového masa. splatnou 
o vánocích 1918, a byla žaloba ohledně tčchto dávek zamítnuta. O d v 0-
la ci s o u d přiznal žalobkyni vše, co žalobou požadovala. D ů vod y: 
Žalovauý ručí za dávky výměnkové nikoiiv jako osobní dlulník. iežto 
jich osobně nepřevzal, mčí však dle § 443 obč. zák. a § 18 knih. zák. 'jako 
.majitel zavazené usedlosti za dávky, poknd nejsou promlčeny. J)ylo proto 
přisouditi i peněžité dávky za dobu ocl 1. ledna 1919 clo 7. února 1919 
a přimčřenou peněžitou náhradu za nedodané maso o vánocích 1918. 

Ne j v y Š š í s o II rl' nevyhověl dovolání žalovaného. 

Důvody: 

Soud odvolací zcela správně vystihl vnitřní souvislost ~ 443 obč. zák. 
a § 18 knih. zák. Praví-li § 44.3 obč. zák., že s vlastnictvim ',ód nemo
vitých přecházejí též břemena v knihách veřejnSTch na nich Doznamenaná, 
- a stanovÍ'"""li § 18 knih. zák., že, za tři léťa· zadrželým nárokům na roční 
důchody, výživné a jinaké opětující se dávky přísluší totéž pořa{]í jako 
právu k jich braní, - pl'yne z toho nade vši pochybu, že na nabyvatele 
nemovitosti, která jest knihovně stížena výměnkem, pj'echází nejen po
vinnost, odváděti na příště dávky výměnkové, nýbrž že nový vlastník 
nemovitosti ručí také za splatné již dávky výrměnkářs'ké, pokud neJsou 
déle tří let zaodrželé. Vždy! nelze nutiti výměnkáře, by se domáhal plhění 
na osobním dlužníku, výměnkář může držeti se nemovitosti. pokud tato 
jest mu zavázána. Ovšem· ručí vlastník nelli'Ovitosti za zadrž·elé dávky 
výměnkové, právě tak jako' 00 oovádění v}'měnku vúbcc, -oauze nemo
vitostí, nllkoli však osobně ostatním sVým jměním. Poslední věta § 443 
obč. zák., že co jiného má kdo na předešlém vlastníku p-ožadovati nebo 
pohledávati, na nového vlastníka se nepřevádí, má jen ten v'Ý'znam, že 
břemena, ve veřejné knize nezapsaná, nepřecházejí na nabvvat81c, leč 
by tímto výslovně byla převzata. Ježto pak výmčnkové dávky, žalobou 
vym:"ťhanf, nejsou déle tří let zadrželé, uložil sou-d odv-olací právem jich 
zapIaccni žalovanému jako vlastníku zavazcné nemovitosti. 

Čís. 392. 

Kdo koupil předměty potřeby, by je se ziskem dále zcizil, uemůže 
o(lepírati ujednanou kupní cenu pro jeji přemrštěnost. 

{Ro"h. ze dne 27. ledna 1920, Rv I 606;19.) 

Žaíohce, řezník, pr'Údal dne 29. prosince 1918 žalovanému, rovnez 
řezníkovi, půl třetího prasete, 1 kg po 30 Kč. Žalovaný kU]JIlí cenu čá' 
stečně zaplati-!, zwráhal 'se však napololl1 zapraviti i nedoplatek proto, 

. že uj,ednaná cena 30 K za 1 kg .jest cenou lichvářskou. převyšující da-
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maximální ceny, maximální ceii,o-lCfe~"byro~22-'K-za' 'ki-'a tuto· cenu 
že žalobci zapravil. Žalobě o zapravení nedoplatku kupní ceny 'S o u d 
p r v é s t o I i c e vyhověl, poněvadž v čas, kdy stal se knp',Me'dních cen 
nebYlo, 1 kg vepřového masa se prodával po .30 K, tuto cenu žaiovaný 
znal a sám žalobci nabídl, maso k dalšímu zcizení koupil a je dále prodal 
a to asi za cenu nikterak nižší 30 K za 1 k.1[. O d vol a c í s ou d 
žalobu zamítl. Vycházel z předpokladu, že ujednaná cena převyšovala 
cenu maximální. a že cena' maximální, byla žalovaným zapravena. Po 
stránce právní odůvodnH odvolací s·oud své rozhodnutí mimo iiné tčmito 
Ú vah a mi: SPDrnou sm1ouvoLl Jednáno proti zákonnému (právnímu) zá
kazu, i je proto smoluva dle § 879 n. zn. obě. zák. nič í. Následky nicot
nosti z:"ťkon nestanoví, neboť podávají se z povahy věci samy sebou: 
musí vše uvedeno býti v ten stav, jako by se smlouva byla nestala, tedy 
vzájemně býti· vráceno vše, co každý od druhého na splnění ničí smlouvy 
přtial. Tak § 7 cis. nař. o lid1Ve ze dne 12. října 1914, čís. 275 ř. zák. Tak 
jest tomu ale jen, kde zákon zakazu·je smlouvu jako takovou. V tomto 
vřípadě vša:k není zakázána smlouva sama (koupe vepřů), nýhrž jen nad
míi"ná cena: i není pří-činy, h.y neplatnost smlouvy sahala dále ll-ež sahá 
zákaz; smlouva jest neplatná jen 'co do výše ceny, jen potud, po!md smlu
vená cena převy.šuj'e cenu maximální, resp, není-li taková stanovena 
cerrnl: přiměřenou. Proto zákonodárství cenové od: jakživa stoH na stano
visku. že sml'ouva zt"tstává platnou a jen cena se sníží. Tak stanoví § 1059 
o'bč. zák, že bylo-Ii na'"zboží, pro- něž předepsána j.e taxa (maximální 
cena) zaplaceno více, mllže se přeplatek žádati zpčt, jinak ale sml,ouv~ 
trvá. PředpiS ten, jenž oclkazuje takovoll věc ku kompetenci politického 
úř'adu, vztahuje se ovšem jen na maJoprodej, t. j. pro-dej ·Dd živnoshíka 
konsumentu, jak z § 478 tr. zák. a § 51 živn. ř. plyne, tedy na připady 
§ 5 B místodržit. nař. ř. zák čís. 211/16, to však jen .. .,; pří-čině kompetence; 
pokud jde o násl:edky -překročení maximální ceny, nečiní tu cís. nařízení 
ze dne 24. března 1917, čís. 131 ř. zák. rozd'í1u, jde-Ii o maloobchod neb 
mez;obchod a velkoobchod, neboť onen, o němž tam mluví ~ 18 dovolá
vající se § 51 živn. ř., kl",de se s tímto, o němž řeč v § 17, v §19 na. 
roVeň. Tu ovšem stanoví se jen následky trestní, stran civHnÍch dlužno 
tedy i pro meziobchod a velkoobchod sáhnouti k .~ 10,59 obč. zák., jenž 
leží nejblíže (§ 7 obč. zák.). Při maximálních cenách iest zjištění pře
platku ponhým matematickým úkonem. Neexistuje-Ii však maximální cena, 
bude z pf-avidla třeba zevrwbnějšího šetření, aby se zjistH obnos, o' ktet}· 
cena zfejme přem'rště-ná cenu přiměřenou převyšuje, by tedy p{)škozen:f" 
této svízdc zni-kl, dává, mu § 20, odstavec pátST~ cit. cís. nařízení na vúli 
žádati buď vrohlášení smlouvy za ničf neho snížení ceny -na pNměřenou 
míru. Třeba že předpis předpoldádal o·dsouzení pachatel.", má poškozen}' 
právo té volby samozřejmě vždy, třeba ani k řízoní trestnímu ned\l.šl·o, 
neboť předpis chce. jen říci, kdy trestní soud může a musí o následcích 
činu uzna,ti. Důvodem nároku jest čin pachatelúv, nikoliv odsouzení jeho. 
Konečně také zákon o lidových soudech cenových ze dne 28. kvčtna 
1919, čfs. 299 sb. zák. a nař. mluví toliko o vymáhání př cpi a tk ll. ni
kterak však ne'dává právo pro překročení přiměřené ceny rušiti celou 
smlouvu. Toliko nařízenI ze dne 8. ledna 1919, čís. 9 sb. z. a n., vypadá 
jakSi z rámce rušíc »d-řívější závěrky«, Ovšem nepřizpůsobí-Ii se jeho 
maximálním cenám: to má ale dúvod svůj vtom, že předpis působí na-
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zpět (§ S obč. zák.). Také námitku. zkrácení nad polovici může 'tra.n" 
odvrátiti tím, žCP'řistouplna pnmerenoUl cenu, (Š 934 obě. zák):'Je~'~t~dy' 
žalovaný co kupec'; oprávněn žádati snížení kupní ceny na. přiměřenou 
míru, resp. na max;iJpátní cenu a tD činí, 'namftaje přílišnost ceny a zdrá
haje se doplatek platiti. Podotknouti dlužno, že shora citovan}' zákon 
o Iidový-ch sOlldechcenových nedovoluje zpět požadovati přeplatek, pak-li 
kupec věc dále prodal a při tom ztráty neutrpěl (§ 2). Že to jest tak u ža-
1000aného, chce žalobce patrně tVrditi ve svém předneseni. Prvý soud sice 
to nezi,istil, ale odvolací soud poklád·á to také za bezvýznamné, nebof 
z toho, že přeplatek nelze zpět žádati, ještě daleko nepl:y;ne, že se pře
mrštčná cena musí zapla'titi. Právní řád by! by sám v sobě rozdělen, 
kdyby zakaZ!Oval přemrštěné ceny a přece zase nutil kupce, by je platil. 
Naop"k není v tom odporu, když zákon od placení přemrštěné ceny 
osvobozuje, ale zpétvymáhání její nedopouští, byla-Ii zaplacena. Mál se 
podobně věc už dle § 1174 obč. zák. Že by takto kupec podržel nespra
vedlivý zisk, wž by bylo proti právnímU' citu, nelze říci, pokud i on může 
býti postižen truk, by mUi pakli se dopustH zapovězeného skntku, zisk 
z něho hyl odňat, a tu vskutku nechybí na právním předpiSU (§ 45 cis. 
nař. ze dne 24. března 1917, Č. 131 ř. zák.). 

Ne j v y Š š í s o u d obnovil ro·zsudek prvé stolice. 

D ů vod y: 

Žalobce uplatňuje proti rozsudku sondu odvolacího dovolací dilvbdy 
Č. 3 a 4 § S03 c. ř. s.Odpor se spisy po rozumu § 503 Č. 3 c. ř. s. spathlje 
dovalatel v tom, že prý soud odvolací a) k opodstatnění svého rozhodnutí 
dwolává sezáJkOllů později vydaných a tedy ke spornémn případu viJbec 
se nevztahujících: b) neprávem má za to, že v den prodeje (29. prosince 
1918) platily pro vepřové maso maximální ceny vil'hec, zejména pak ceny 
stanovené na úkladě ministerského nařízení ze due 6. července 1916, 
čís. 211 ř. zák. Vývody těmito však nedoličuje se dovolaci dil'vod S SÓ3 
čís. 3 c. ř. S., ježto se nedokaZUje, že byl rozsudku soudu odvolacíno 
v podstatné části za základ položen předpoklad s k u t k o·v Ý, který by 
se spisy se nesrovnával; příslušné v}'vody spadají spíše v jedno s V~i
'.'ody k dovoladmu důvodu čís. 4 § 503 c. ř. s. Tento dlužno uznati za 
opodstatněný. Soud odvolací má za to, že žalobce dohodnuv se dne 
29. pwsince 1918 se žalovaným o kupní ceně 30 K za kilogram vepřového 
masa, a) překročil maximální ceny 7 K 30 h po případě 7 K' 50 h a 8 K 
20 h místodržitelským nařízením ze dne 19. července 1916. čís. 60 z. zák. 
na základě ministerského nařízení ze d'ne 6. července 1916. čís. 211 ř. zák. 
stanovené a dne .29. prosincé 1918 ještě platné; b) k tomu nehledíc po
žadoval proti předpisu § 20 cís. nařízení ze dne 24. bře",na 1917, čís. 131 
ř. zák. oenu zřejmě přemrštěnou: každým způsobem tedy Jednal proli 
zá'kazll zákonnému {právnímu), což' má za následe.k, že kupní sm-louva, 
pokud se tkne ceny nadmírné, t. j. ceny převyšující cenu maximální po 
případě cenu přiměřenou, podle § 879 obč. zák. jest neplatná a nárok 
žalobcův na zaplacení nedoplatku kUpní ceny bezdůvodnÝ. Proti tomu 
připomíná se toto: K a): Soud odvolací, jsa patrně sám si vědom vrat
kosti svého názoru j připouští; že zmíněné maximální ceny byly velmi 
zastaralé. Ale ceny ty nebyly pouze zastaralé; byly ovšem icště na pa-
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mre, kdyžtč llcbyty v}'sIDvnč zruše-llY;:- vs-kutktl--však-·-dávnu -liž neplatiis, 
čehož nejlepším dúkazem j,l'st, že ministe·rsk:í'l11 uařízellím ie dne 8. ledna 
1919, čís. 9 sb. z. a n., jehož účelem přece bylo, sní ž i ti ceny vepřo
vého masa, pro prodej poražených vepřů v celku "ebo v půlkách určena 
byla nejvyšší Cena až do 18 K za 1 kg (v Praze a v Brně až do 20 Kl. 
Ne!",e tedy vytýkati žalobci, že, clohodnuv se dne 29. prosince 1918 se 
žalovaným o vyšší kupní ceně než 8 K 20 II za 1 kg, překročil stanovené 
ceny maximální. K b): Ke skutkové podstatě § 20 cís. nařízení "e dne 
24. března 1917, čís. 131 ř. zák. vyhledává se úmyslné požadování cen, 
o kter:frch požadující musí alesp.o.fl věděti, že jsou zioejmě přemrštěny, 
a to za využití mimořádných poměrů válkou způso,ben~rch. tedy za úče
lem dosažení nemírného zisku. Ve směru posléze naznačeném vycházejí 
pak naiízení proti pře,dražování a jich výklad z toho stanoviska, že ten, 
kdo prodává předměty obecné potřehné, smí bez kolise s příslušnými 
předpisy požadovati jen takovou cenu, kteri nepřevyšuje jeho nabý-vací 
po případě 'výrobní náklady, čítajíc v ně i nákladY na režii, o více, nežli 
činí zisk spravedlivý, slušnÝ, o'bčanský. Soud odvolací zHstil. že, žalobce 
je~t řBzník a tudíž ·oprávněn, obchodovati s vepřovým masem. Ze kupní 
cena 30 ~, se ža!,oVRnj'lm smluvená, byla by vyšší, než jeho vlastní cena 
nákupní s připočtením slušného a spravedlivého zisku oobčanského, nebylO 
žalovaným nikterak tvrzeno, v ří-zení nevyšlo v té příčině ničel~o na jev o 
a v Tozsudcíc~l soudů nižších neby1n nic takového zjištěno. Umys! ža
i-obcÍ1v, požadovati cenu~řemrště.non, a vědomost jeho o túm. že smlu
vená kupní cena -jest zřejmě přemrštčna, vylo,učeny jso-q pr'Ímo tím, že 
podle zjištění prvého soudu v době pmdeje byla cena jednoho kHogil'amu 
vepřového masa nad 30 K. Dlužna. však poukázati ještě k tomu, že usta
noveními § 20 cís. nařízení ze dne 24. března 1917, čís. 131 zák. ř. mají 
v první řadě býti chráněni s pot ř cb i t e Jé od nemírných požada\'kú 
výrobcú a osob obchodujících předměty potřebY. Kdo kupuje předměty 
potřeby, by je se ziskem dáleprod'al, může a má posouditi. zdali cena, 
za kterou kupuje, jest přiměřenou. Tato zásada došla výrazu také v § 2 
zákona ze dne 28. května 1919, čís. 299 sb. z. a n. o lido.v:í·ch soudech 
cenových, jímž stanoveno, že ten, kdo získal předměty potřehy k dalšímu 
zcizenÍ", nemá nároku na náhradu přeplatku a nesmí se, dbmáhati tako
véto ,náhrady ani p-řcd' lidovými soudy cenovs"l11i ani před řádnfmi 
soudy. (Podmínka v druhé větě t'Ohoto paragrafu {)bsažená. že nenastala 
vťrb€c ztráta nebo že nastala ztráta z Jiného důvodu než z toho. že zboží 
bylo získáno za pří1išno.u cenu, týká se pDuze tčch, kdož pro t i ·'svému 
pú,~,(}Idnfmu úmyslu; nezciziti úslmných předmětl\ potřeby. dále je zcizilO. 
Lidovým sDudům cenovým, jež byly zřízeny zákonem ze dne 28. května 
1919, čís. 299 sb. z. a n. přikázánD bylo ovšem jen rozhodování sporlI 
o zaplacení náhrady v přÍ]IadecÍI přemršfování cen před 28. řHllem 1918, 
"le není závady, by zásadY v § 2 tohoto zákona vyslovené nebylo použito 
též v případech p02)dějších, kdyžtě poměrY, v té příčině rozhodující, po
dnes se nezměnjly. Nemál obohodníkovi, jenž kupuie zboží nepřimHeně 
draho pmto, že počítá s tím, že je přes to se ziskem, tedy ještě dráže, 
prodá, býti dovoleno, domáhati se náhradytetnkrát, když ve svém vý
počtn snad se zklamal a prodělal, tím méně pak ovšem tehdy, když ne
utrpěl ztráty. Nemůže-Ii však obchodník, jenž zaplatil cenu přemrštěnou, 
ž:í,lati zpět přeplatku, ,nelze mu důsledně ani přiznávati práva, aby od-
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píral placení smluvené ku·pní ceny, třebaže byla nepřiměřena. Vždyť ten. 
kdO' O' tál í s --p~lacením kupní ceny, nesmí b~lti na tom lépe nežli ten, kel";; 
řé dně a poctivě ji zaplatil. Opačné stanovisko příčilo by se zjevně dobrým 
mravúm. Také v tom směru nelze tedy souhlasiti s odchylnSrm názorem 
soudll odvolacího. Ježto pak jest zjištěno, že žalovan~' koupil od žalobce 
sporné vepřové masa za účelem, dalšího jeho zcizení (samo- sebou se roz
umí, .ž~ s úmyslem, získati při tom), a také dále je prodal, nemůže. dú
dateene se dovolávati ochrany dle § 20 cis. nařízení ze dne 24. března 1917 
čís. 131 ř. zák. Odstavce pátého tohoto § 20 nelze tu již proto [)oužíti ')O~ 
něyadž žal{)lbce nevyl odsouzen trestním sO-uelem, jak v dotčeném odsta~ci 
se předpokládá. Jestliže snad následkem tahů, že dne 8. ledna 1919 bYio 
vydáno nařízení zakazující prodej vepřového masa za cenu vyšší než 
18 K, žalovaný utrpěl ztrátu,' stalo se to náhodou, která podle zásady 
v § 1311 obč. zák. vyslovené stihá jeho. 

Čís, 393, 

Bylo-li při pronájmu movité věci umluveno, že náiemce může věc kdy
koliv zá určitou úplatu koupiti, jest to úmluva o smlouvě budoucí (§ 936 
obč,. zák.), 

(Rozh. ze dne 27. ledna 1920, I~v I 4/Z0.) 

Zalúvaný najal si v únoru 1912 'Od žalující firmy na neurčitou dobu pia
nino za měsÍóní nájemné 10 K. Zároveň bylo umluveno. že žalovan~- múžc 
k~ykoli'V pianino za 470 K koupiti, při čemž ze zapravených splátek jest 
uetov~tl 80 proe. na kupní cenu a 20 proc, jaků poplatek za vypůjčení. Za
I?v~ny !apravilposlupně na splátkách celkem 190 K, aniž by se hyl vy
ladnl, ze pianino kupuje. Firma vyzvala ho. doPisY ze due 22. ledna 
1919 a 28, ledna 1919, by pianino vrátil. Zalovaný odpověděi prý na to do
pisem, jejž firma neohdržela,. že pianino kupuje. ["irma domáh~!a se Žalo
oo,u. jednak vrác"ní pianina, jednak zaplacení nájemného za 85 měsíců po 
sraz.ce.zapr~venych 190 K, zbytkem 660 K So ud p r v é s t o I i e e vy
hovcl zaklbe, pokud se domáhala zaplacení 660 K, jinak .ii však zamítl 
z dúvúdu, že žalovaný ;byl kdYkoliv, tedy i v lednu 1919 oprávněn, l>iauino 
kouP~tl'; není prý~ vyloučeno, že dopis, jímž kup oinámil, za tehdejších 
neuspořádaných poměrů se ztratil. O d vol a c í s o u d vyhověl žalo'bě 
v plném rozsahu. D ů vod y: Závaznost úmluvy, že žalovaný může pia
m~o. kdyk~liV kúupiti, lze posmovati pouze s hlediska § 936 obč. zák. 
Vzdy{ Planmo bylo POll ze pronajato a dána pouze možnost, by bylo ná
Jemcem později koupeno, Dle § 936 obč. zák. vyžaduje předběžná smlouva, 
by b~l stanoven ča:s, kdy má býti smlouva na pevno sjednána, by byly 
llJednany podstatné články a by mezitím· pothbry nezměnily se tak, že by 
~yI zm,ařen účel smlouvy. V případě, o nějž jde,_ nebyl pevně stanoven 
cas, kdy má býti pianina koupeno. Již pro te.nto . nedostatek jest úmluva 
n~závaznou, aniž by bylo t~eba zkoumati, zda jsoll splněny ~statni pod
mmk>: smlouvy předběžné. Zalabce může tudíž právem .žádati, by mu Žil
lov~my sporné pianino vrátil, neboť dle souhlasného. přednesu stran i1e~ 
ehtela žádná z nich, počínajíc koncem ledna nebo počátkem února 1919, 
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---- ~. náje-mn-írn pomčru pokračDv-ati --a-- b}+- p-crnt::r-- len dlL:- ~ --1-116 olJč. wh:. 
zrušen obsahem dopisú ze dne 22. ledna 1919 II 28. Iedlla 1919, jímž bylo 
žádáno, b~y pianjno bylo vráceno. 

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

D iI vody: 

Žalo van:,;' uplatňuje proti rozsudku druhé stolice jediný d'ovolací dúvo·d 
nesprávného právního posowzcní (čís. 4 § 503 c. ř. s.},-,leč i -ten neprávem. 
Tak jak první soud o-bsah úmluvy mezi zástupcem žalující firmy a žalova
ným zjistil, nemůže smlouva jinal, býti pojata, než že vedle smlouvy ná
jemní ujedná'na byla i předběžná úmluva o příští smlouvě trhové dle § 936 
dbč. zák Strany přesně lIjednaly, že žalovaný naj.ímá pianino od žalOD
kyně za určitou měsÍ'čnÍ nájemní čÍnži 10 K, při čemž čas. nájemní mlčky 
byl určen dle lbúty nájemní činže (§ 1]]3 obč. zák.) a dohodly se dále 
na tom, že bude-li žalovanfr chtíti, jest žalující pTOna.lemce ochotcll, p'rÚdati 
mu najatý' m'ovitý předmět za přesně s'tanrovellOU cenu trhovou. Marnč 
snaží se žalovan~T tuto úmluvu vylíčiti jako hotov}! kup s výhradou práva 
vlastni·ckého, Ze by byl žalova'ný pianino pevně zakoupil. a knpom hned 
od prvopočátku byl vázáu, což by při pevném kupu bylo podmínkou, ani 
sám netvrdil, naopak výslovně uváděl, že smluven·o bylo ien oprávnčtlí 
jeho, najatý předmět za mčitě ujednano'u cenu od žalující -strany ulkoupiti, 
a že se pw kup rozhodl teprve v roce 1919. Také o nějaké smlouvě 
smÍš'2né, při níž hy ujedfrán byl obsah jak smoí!uvy nájemní tak smlouvy 
trhové, nemú,že býti· řeči, neboť jedna druhou vylučuje a měla-Ii by býti 
smluvena aJterna tiva, musila by :vol'ba jeviti účinky hne1cl! od vZh,iku 
smlouvy. V tomto případě však nastal nesp,orně nájemní poměr a tepi-\re 
·pozd~ji. jak žalovaTI}' sám uváděl, měl vymÍnčnou m-o ž n o s t, naj:átou 
vě:'~ l~-ktJtípiti. 'Na j,eho' str.aně závazku, ze smlouvy t:rhové vypli'vaiícího, tu 
VÚbfi2 nebylo, ten teprve mél býti založen. Vázána mčla b~;rti .icdi,ně str.lll-a 
pr01Jajímající, kteráž závazek proti straně slevila, p'onecháva,j'Íc jí llzavb-ní 
budOUCÍ sl11,loU'vy zcela na Vlili. SmI,ouvu takovou nehylLo by tudf.ž jina.k 
p.ojínJ<lti, než nejv1Tš jako smlouvu p'ře.d!hěžnou o uzavření: příští smlOllv-y 
llrčitého obsahu, kternž však, jak § 936 obč. zák. pře'sně stanoví. jen tehdy 
má platnost když určena byla i d'o'ba jejího nzavření.Této půdmínce 
v tomto případ:ě nebylo yyhověnó, ježto. lhúta ,nebyla určena v ů:b e c a to 
ani po,dle kalendáře ani Hila!k sta1TIovenÍm nc}aké určité události. Právem 
proto odvpIací soucl uznal, že žaJovan\,r se nemůže z kupní sml()u-vy do
volávati nároku 'na pianino, n~'brž naopak, že jest PO zrušení nájmu PÚ'
vi-nen věc náiemci dle ~ 1109 o:bč. zák. vydati. 

·Čís. ·394, 

Ustanovenim '§ 217 obč. zák, zmocněni jsou přibuzní nezletilce 
i k .opravným prostředkům na jello prospěch, byť by Hnak na dotyčném 
řízeni (projedn~yáni pozůstalosti) si,čas tněni nebylt 

Objeví-li se. před vydáním "devzdaci listiny nové pozůstalostní Jmění, 
nutno pOkračovati v prOjednáni pozůstalosti bez ohledu na dědickou do
hodu, k níž bylo již došlo a jež byla j}oručensky schválena. 

{Rozh. ze dlle 4. února 1920, R I 472/19.) 
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Při m"ojednání pozůstalosti po Václavu S-ov i uzavřel:/ dne 10. května 
1918 dědičky jeho: manželka- a nezl. dcera Anna. zastoupená olJatrovní
kem, dědickou dohadu, jež byla poručensky schválena a dle níž měly 
tři čtvrtiny pozůstalosti připadnouti dceři, čtvrtina vdově, Očastníci zřekli 
se vyhotov'ení a doručení mnesenÍ. Po té, ale ještě před odevzdáním po
zůstalosti, oznámil u soudu poručník a matka zústavitelova Františka 
S-ová j:ménem své vnučky, že do poztIstalosti nebylo "[lDjato veškeré' jmění 
a žádaH, by pozůstalost byla doplněna a znovu projednána navrhuifce: 
by celá pozůstalost byla přiřčena dceři a vdově vyplace11a čtvrtina v pe
nězích. Vdova se změnoru tou nesouhlasila, přiznávala však. že jest tu 
jmění, jež nebylo. pajato do pozůstalosti, P o z il S t a los t n í s f) u d ná
vrhu nevyhověl a upřev matce zflstaviltelově legitimaci k návrhu_ uvedl 
v d ů vod ech: Poručník nezletiLé byl přítomen při celém jednání pozů
stalostním, nenamítal ničeho prati odhadu a sOllhlasil s dohodDu dědickou, 
jež byla ,uzavřena se zůstavitelavou voovou, Doho'dabvla poručeusky 
schválena a jest již dávno v právní moci. Dohoda ta jest právním iedná
nim,. jež zavazuje obě strany a nemůže býti změněna proti vú1i "druhé 
strany, jež z ní ji;ž práv nabyla;§ 1380, 1386 obč. zák.). Nelze tudíž dě
dickou dohodlt proti vůli vdovy měniti, nýbrž hude vydána odevzdad 
listina ve smyslu dědické diohDdy, o novém jmění hude pak provedeno 
zvláštní řízení PDzůstalostní. Reku r sní s o u d, odmítnuv stížnost matky 
zůstavitelovy. vyhověl 'stížnosU poručníkově potud, že naříd'il pozústa
lostnímu SOUdil, by nově objevené jmění, pojal do pazůstalosti a íi pak 
ohledně vešk,eréhO'.:jmění zi1stavitelo'va projedual. D II vod y: Matka zll
stavitelova není v pozůstalosti zúčastněna ani jako dědička -ani nezastu
puje dle zákona nezleíHou jeho dceru a není proto oprávněna, hy se jak
koíiv zúčastnila na projednání pazústalDsti, jmenvvitě nelze jí přiznati 
oprávnění ku stížnosti {anal. § 472 c. ř. s,). Stížnost poruolltkova_ test 
aprávněna, pokud pozůstalostní soud nařídil, by nově ob.ievené .iměuÍ bylo 
zvláště proi'ednáno.·Zvláštní prejednávání předpisuje § 179 nesp. pat. pouze 
tehdy, bylo-Ii jmění objeveno teprve po té, když pozůstalost byla ode
vzdána a nelze proto usta,l1ovenl tor.,o pou-žíti na případ. o nějž tu jde. 
Naproti tornu dlužno souhlasiti s názorem pozůstalostního soudu, iEe tím, 
že nalezeno hýla nové jmění, nelze ničeho měniti na dMické dO'hodě, po
ručenským s'ouelem schválené {§§ 861, 1380, 1387 ,,'be, zák).. Icdyžtě účast
níci, uzavřevš-e dohodu, zřekli se vj'Tslovně toho, by bylo jim don.lčeno 
uSl1€sení o dědické dohodě. 

Ne j v y Š š í s 10 II 'd vyhověl dovolací stížnosti matky zústavHelovy 
a poručníka a zrušil i dědickou dohodu. 

Dilvoctv: 

Františka S-ová není sice zákonným zástupcem ne-z1. Anny S-ové, 
]Jřes to pokládá ji odvolací soud za 'oprávněnou k podání této, doyolací 
stížoosti, nebo! jest babičkou jmenované nezletilé a jako talcová' má nejen 
zájem, nýbrž i, mravní povinnnst dbáti prospěchu 'své nczletilé příbuzné. 
Zákon choc tatiž chrániti zájmy nezletilých a klade důraz na to, Íly ve 
všech důležitých a poch.Y'bných případech byli nejbližší příbuzní jich sly
šeni (srov, §§ 178, 251, 252 obč, zák a §§ 185, 203 a 219 nes)J{)!'. pat.). 

7i 

\' ,~ 217 obč. zák. pak stanovÍ se výslovně, že jsou tito příbuzní opráv
něni činiti oznámení II soudu. Že t'oto ustalnovenÍ zákona dluzno v zájmu 
nezletilců vy.kládati extcnsivně tak, že příbuzní jsou oprávněni též ku PO'
dání stížnosti ,plyne nejen z povahy věci. ny'brž i ze slov zákona, který 
nerozeznává, zda jde '0 SDud první či vyšší stolice, Rekursní soud odmítl 
sice stížnost Františky S,ové do usnesení první stolice, nepokládaje ji 
neprávem za legitim(}vanou, vyřídH však věcně i jej[ stížnost tím" že za
bS'val se v~'vod.y této stfžnosti" pod'ané sou'časně též" poručnfkem sv'rehu 
zmím,ěné nezletHé. Nctře1ba tudíž nařizova,u,' sondu rekursnLmu. aby o sHž
nosti Františky S-ové věcně rozho-dl. Ve věci samé nelze přisvědtiti dů
sLedkům, které rekursní souď vyvodil ze skutečnosti. že se účastníci zřekli 
vyh'otovení a do-ručenÍ soudního usnesení. Projed"ání pozůst,,].osu. pG 
Václavu S-ovi nebylo dosud sk'oneeno, ježto odevz,dací Hstina vydána 
nebyla, Skutečnost, že se vyskytlo nové, dosud neznámé imění pozůsta
lostní, přivod,!la nutnost, by toto nové jmění pojato byLo do inventáře po
zústalostníh{) a by o veš:kerém jmění. do pozllstalosti náležeHdm se POh 

kračovalo v projednání. pozústalosti, ježto zvláštní oddělené projednáni 
pozilstalosti 'o části jmění pře d o rl e v zdá 11 í m pozůstalosti jest vy
loučeno (§,179 11esp. pa!, a contrario), jak správně byl .iiFvvtkl rekursní 
soud, V důsledku nového projednállí pozůstalosti a nového, ziištění úhrn
ného pozústalostního jmění zrnění se podklad, na němž ,by!'a účastní,ky 
uzavřena Ílm-lmva z,e dne 10. května 1918, a nelze proto účastníkům odpí
rati nrávo, bY' svá plIyodní prohlášení mčnili, ~po případě od nich ustu
povali. ježto právě o'na prohláš,ení. j.akoi i zmíněná úmluva ,se staly 
v předpOkladu, že do jmění pozůstalostního nálcžeji jen předměty uve
dené v tehdejším inventáři, a projednání pozůstalosti, třeba i dle dohody 
stran provedené, nabude- vrávomoci až vejitím odevzdací listiny, na 
základě jeho vydané, v moc práva. Musil proto dovolací soud zrušiti zmí
něné ujednání o rozdělení pozůstalosti ze dne 10. května 1918 a v d1isledku 
toho i poru.čenské schválení, jehož se tomuto ujednání ohledně nez1. Anny 
S-ové dostalo, 

Čis395, 

Dědickou přihlášku z poslednílto pořízení nelze odmítnouti proto, že 
poslední pořizeni není závětí, nýbrž dovětkem, 

(Rozh. ze dne 4, února 1920, R I 46120.) 

li posledním pořízení, formálně -bezvadném, obmyslil zllstavHel své 
nejbTižší, přFbuzné, aniž by výslovně pDHd'i1 o celém svém imění nebo 
o poměrné jeho části. P o z LI S t a los t n í s o u d nepřijal dědické při
hlášky příhuzných, v posfedním p·ořízení obmyšlených, z důvodu, že nejde 
o závěť, nýbrž o pouhý dovětek Rek u r sní s o u d usnesení to po
tvrdil. D ů vod y: Dle ~ 121 nesp, pat. má dedic p!)dati dědickou při
hl'áškn, vyhovující předpisům §§ 799 a 800 obě, z~k, a pozůstalostn:í soud 
může dle § 122 ncsp. pat. přijati na sDord pDuze přihlášku, vyhovující pře
depsané formě, a jen na zwkladě takové lze pozůstalost projednati. Z tobo, 
ja~ož i z §§ 75 a 116 nesp. pat. vyplývá, že již při 'zahájení projednání 
pozůstalosti a před tím, nežli se děd]oká přihláška přihne, dlužn'o řešiti 
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otázku, zda byl opravdu kdo za dědice pDvolán, a že llelze řešení otázky 
té vyhraditi pozdějšímu řízení. V případě, o nčjž jde, není třeba, hy byly 
vyšetřeny spurné skutečnosti, nSrbrž dlužno se pouze zabÝvati otázkou, 
zda' poslední pořízení jest závětí či dovětkem, Otázka ta jest však pouhou 
otázkou prá:v"nÍ, již pozůstalostní soudce musí řešiti. Nelze přisvědčiti stě
žovatelúm, míní-li, že pozLIstalostní soud musí přiiati každou přihlášku, 
Pozůstalostní soud jest k tomu dle § 121 nesp, pal, povinen pouze tehdy, 
je-li přlhTáška PO'dána v předepsané formě. Leč předpokladu toho tu neni, 
ježto k formě náleží také důvod a dlu,žno tedy. i po této stránce věc pl'e
zkoumati. J ež"to pak Zll stavitel nepo.řídil o celém' jmění, ani o poměrné 
jeho části, není pořízení závětí, nýbrž' dovětkem, p;ročež DozůstalostnF 
soud právem nepřijal dědické pnhlášky. 

Ne j v y Š š í' s o II d zrušil usnesení obou nižšídl soudl! a nařídil sondu 
pozů'Stalostnímu, by dědickou phhlášku k soudu přijal. 

Dúvody: 

Dovolací stížnosti dlužno dMi za pravdu, že napadnuH'l1l rozhodnutim 
byl porušen zák'Ol1 'Ů nesporném'· říz'cní, jmenovitě jeho předpis § 122. 
V tomto paragrafu, který nařizuie, že každo'll dědickou přihlásku, v pře
depsanéformě sepsanou, nutno na soud přijati, jest obsaženo -též ustano
vení, že dúkaz O důvodu práva dědiokého lze p·odati také dodatečně. Je
likož ,následkem lo,ho jest za to míti, že soud jest povinen přijati i tako·vóu 
dědickou přihlwškll, ve které dúvod dědického· práva nebyl prokázán, 
vyplývá i toho, že přijetí přihlášky na soud nezávisí na průkazu zmÍ-: 
něného dúvodlr, a že n{lzor rekursního soudu, že k formě přihlášky ná
leH i pla!uý důvod dědického práva, není správným. I ustanovení § 126 
nespor. řízení· vede k témuž úsudku. V něm, právě tak jako v .~ 122 nesp. 
řízení, mluví se o pře dep s a II é for m ě. při čemž o o b S a-h II po
sledního pořízení není zrnÍ'nky, a dlužna z § 126 nesp. řízení' usuzovat!, 
že i taková pos],ední vůle, která nebyla zřízena v náležité formě, může 
býti zálkladem přihlášky dědické, pončvadž v tomto parag:rafu přikládán 
jest formální správnosti testamentu význam pro rozdělení úlO'h sb'an 
ve sporu z dědického práva. Iiledíc k ustanovení ~. 121 neSj}. říz. jest 
Ovšem třeba, by v dědické přihlášce bylo také uvedeno, zdali dědic dě
dický nárok z"kládá na dědickésJf1louvě, posledním pořízeni; či na zá
koně. V tom případě, j'e-Ii právním důvodem poslední pořízení, jest pak 
na s.oudu pozůstalostním, aby, bylo-li poslední pořízeruí již sOUldně vy
hlášeno, ponze lormelní jeho platnost pře7Jkoumal a, nepouštěje se do 
obsahu jeho, zjistil, je-li prosto vad zevních, na první pohled patrných 
(vitium visibile), které hy je činily právně neplatným. Ustanovení § 123 
nesp. ·říz. není tomu nikterak na závadu, neboť jednak se netýklí dědÍcké 
přihlášky, s jejímž phjetím, otázce odevzdání pozůstalosti nikterak nepre
jndikujícím, záJkon nespojnje jiných dúsle,dkú, nežli leg-itimaci kespom 
z dědického práva, jako", i rozdělení Moh stran v dotyčném sporu {§ 125 
a 126 cit. zák), jed,rtak dle něho může obsahově. i formálně vadné pa
slední pohzeni býti základem projednáni po'zůs'lalosti, souhlasí-li s 'lím 
výslovně ti, jimž by\podle zákona příslušelo právo k pozůstalosti. Z toho, 
co bylo uvedeno, vyplývá, že odmítnutí dědioké přihlášky stěžovatelI! 

z posledního pořizcní, jež není stiženo žádnou zevnější ·vad ou. není v zú-· 
Lonč opodstatněno. 

Čís. 396. 

Proti usnesení odvolacího soudu, jímž pro zmatečnost zruše-by roz·
sudek ařizeni prvé stolice () návrhu na vyklizení najatých místností, ježto 
jde o nájem zákonem chráněný a předchozí sv.olení soudu vymO'ženo ne· 
bylo, přípustným je rekurs dle § 519 čís, 2 c, ř. 5, 

Smlouva o nájmu hostinských místuosti a koncese jest smlouvoll 
pachtovní. 

lRozh. ze dne 4. února 1920, R I 50;20.1 

Propachtovatel d'omáhal se na C)kresním soudě, by dle .~ 567 c. ř. s. 
vydal příkaz, by pachtýři vyklidili kavárnu a r.estauraci s příslušenstvím, 
jež jim byly dány v náje,m spolu s žitvnostenskolu koncesí. S o' II d- p r y é 
s t O' I i c e návrhu vyhověl; když pak pach!:ýři vznesU námitky, nevy
hověl jim a vyklizovací příkaz ponechal v platnosti. O d v O' I a c í s o II d 
zrušil rozsudek soudu prvé stolice, jakož j celé předchozí řízeni. D ů
vod y: Objekty, jichž vyklizení se žalobce domáhá, spadají pod naří
zení ze dne 9. února 1919, čís. 62 sb. z. a n. Lhostejno, zda živnost ho.
stinská a vyčepniCJká provozuje se pouze v budio.vách či také mimo ně. 
Jádrem zůstáva1í vždy najaté m i s t n () s t i, ježto bez nich nebylo by 
lze živnost vŮlbec vy'komávati. Rozhodným jest, že živnos't hostinská a 
výčepnická se provozu1e k výdělku a že dle úmyslu zákonodárQova má 
býti nařízením o ochraně nájemců chráněna nejen osoba nájemce a jeho 
mdiny, nf,brž i jejich výdělek Pronajeh místnosti, by v nich hylapro
vozována živnost hostinská a výčepniC!l<:á, zústane nájmem. tř,ebas mí-st
nosti jsou zařízeny ku provozování živnosti a třebas ná.iemce převzal 

od. pronájcmce i příslušnou .živnostens'kou koncesi . .iiž v mÍstno,stech tčch 
provozuje. Místností pak používá se, aniž lw byly nějak pozměněny § 1091 
obč. zák.). 

Ne j v y Š š í s o II d zrušil usnesení odvolacJho 'soU'du a uložil mll, by, 
nehledě k domnělému diIvod'u zmatečnosti, odvolání po zákonu vyřídil. 

Dúvody: 

Rekurs dlužno uznati formálně za přípustný a věcně za ospravedl
něný. Přípustným jest rekms dle § 519 čís. 2 c. ř. s. Arcii předp~kládá 
tento předpis zákona, že usnesením odvolacího soudu byla nejen vysloC 
vcna zmate'čnost rozsudku pwvé stolice, n}'brž že zároveň byla ža1>orba 
odmítnuta, poněvadž, ne,by·Io-Jj zároveú vyřčenO' odmítnut[. žaloby, nutno 
o ní dále se stranami jednati a připustnost rekursuřidí se P3!k předpisem 
§ 519 čÍ's. 3 c. ř. s. Než v případě, 'O který se zde jedmá, vyslovena v odpor 
vzatým usneslenÍm nejen zmatečnost· rozs,udku a pře'dcholZfiho řízení prvé 
stollce, čítajíc v to pří-kaz k vyklizení a zrušeny nejen tytO' procesuál.ní 
úkon?, njÍ1hrž odmítnut zárovelÍ, byť i ne výslovně, .tO'ž alesPolÍ věcně 
i návrh na vyklizení, zastupující zde žalobu. Neboi ·odvolací soud, vy
chá,zeje z názoru, že právní poměr mezi sporujídmi s·e stranami jest 
nájmem v užším smyslu, požívajícím' zákonné ochrany, odkazuje stěžo-
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vatelku na řízení,:upravené nařízením ze dne -9. února lCf19, čis. 62 sb. z. 
a n. Ježto pak dle tohoto nařízení výpověď bez předch{}zího sorndního 
povolení, návrh na vyklizení pak vůbec není přípustn}'m a k zákonnému 
řízení se nehodi, nebyl by procesní soud prvé stolice, kdyby zůstalo při 
usnesení odvolacího soudu, oprávněn, o návrzkh na vyklizení dále po 
zákonu jednati. Věcně oprávněn jest rekurs, poněvadž prá\rnÍ poměr, o je
hož rozvázání stěžovatelka usiluje, je v pravdě pachtem, k ·pachtům zác 
konné předpisy o nehraně nájemců se nevztahují a tím padá d{}mněl~' 
dľtvoo zmat,ečnDsti. Opačný právní názor odvolacího soudu není s to, 
by obstál před zákonem, najmě před ustanovením .~ lOJ9 o·bč. zák. Dle 
tohoto zákonného předpisu nezáleží pro rozdíl mezi ná.imem v užším 
smyslu na jedné a pacht~m na druhé stra.ně na tom. k čemu věci objek
tivně bylo by lze používati, nýbrž na tom, k jakému užívání se smloUIVou 
propi'!j:čuje, zda totiž propůjčuje se k pouhému užívání, či k požívání, to 
jest k tomu, by z ní pilllostí a přičiněním užítků bylo docilováno. V onom 
případě j,est zde nájem v užším smyslu, v tomto pacht. Arciť nestačí 

k tomu, by byl\) lze mluviti o pachtu, by místnost nebo poeemek pro
pi,jčena byla jen za tím účelem, by uži·tků docilováno bylo hospodářskou 
činností, jež prostě na místnost'anebo pozemek se soustřetfu,ie. v ní nebo 
na něm se vyvíjí; nestačí, by'věc :byla j}rostředkem výděIečné činnosti, 
ní'brž třeba jest, by byla předmětem hospodářského Využití. Lze proto 
připustiti, že hostinská a výčepnÍ'cká místnost o sobě se pouze nají-má 
a nikoli paclTtuje, poněvadž výdělečná hostinská a výčepnická činnost 
sice v místnosti se soustře'ďuie, místnost ~ však jako taková! není jejím 
přímým a bezprostředním předmětem. Jinak má se věc, dána-Ii, jako 
v tomto případe, v nájem i hostinská a ži'vnostenská koncese. Vvužltf'kon
cese záleží v tom, že živnostenské oprávnění čil)í se předmětem výdě
lečné čim<l'S'ti, koncese dává se do pachtu. Ježto pak předměty, jež v da
ném l'řfpadě dány byly do nájmu, propůj'čeny již dle svi:ho určení k čin
nosti výdělečné, dodává právní povaha nájmu koncese jakožto pachtu tuto 
vlastnost celému smluvnímu poměru {§ 1091 obč. zák.). 

Čís. 397. 

Sm.Iouva, jíž snoubenec snoubence slibuje pro případ sňatku bnúplatně 
maletkový prospěch, jest smlouvou svatební. 

Ustanovení §, 1247, prvá věta, obě. zák. lze použítí ien o darech men
šiho rozsahu, určených výhradně k manžel'čině použiti, nikoliv však o bez
úplatném poskytnutí majetkových výhod, jichž účelem lest ulehčiti náklady 
manželského spolužiti nelJo zaopatřiti manželku pro případ zrušení man_ 
želského společenství. . 

Není-Ii žádná strana nebo lsou-Ii obě vinny rozvodem manželství, lest 
ponecháno manželům, chtěji-Ii svatební smlouvy zachovati v platnosti, 
či. malí-Ii smlouvy ty k žádosti i jen lednoho z nich býti zrušeny. Rozho
duje o žádostí, hledí soudce zejména k stupni zaviněni a k inaietkovym 
a výdělečným pOměrům stran. 

(Rozh. ze dne 4. února 1920, Rv I 612(19.) 

Notářským spisem- zavázal se snoubenec zaplatiti své snoubence 
3000 K; smlouva měla nabýti plné účinno'sti teprve uzavřením sňatku 
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a slíhená jistina mela se vyplatiti po smrti nastávaií~ího manžela k ru~ 
kám manželky, nebo, zemřela-Ii by již dříve, měla připadnouti jejím dě
dicúm. Když pak bylo manželství rozvedeno z viny obou stran, a to na 
straně manŽ<)lčině, že mu ublížila na cti a na těle, domáhal se manžel, 
bv zmíněný notářský spiS byl zrušen. S o u d y vše c h tří s t o I i c vy
h~věly žalobě, prvé dvě stolice podstatně proto, že j'de o účinné odvolání 
daru pro nevděk, ne j v y Š š í s o u d pak z těchto 

dllvodiI: 

Nelze sice přisvědčiti náhledu soudu odvolacího, že právní jedn{mlÍ, 
uzavřené mezi stranami v notářském spisu ze dne 24. Ilstopadu 1913 lest 
darováním ve smyslu § 938 ohč. zák, nebot o'braty v něm pou;;ité, "že 
(nynější) žalobce zavazlllie se zaplatiti své nast~va.iící mar:že1c~ (nynějš~ . 
žalované) hotově darem 3000 K pro případ ~natku r;'an,;e:skeho "2ez1 
oběma snoubenCi že nynější žalovaná -dar sveho nastavauctho ma.nzela 
pro případ sňatk~ s ním olbmýšleného přHímá, že v příčině splatnosti slí~ 
bcného kapitálu platí ustanovení, že jest bezúročným potud, p'okud trva 
.manželství - mezi oběma stranami obmýšlené, a že po smrti žalob-ce V'':/~ 
platí se k' rwkám jeho nastávající manželky z, j,che p:,ziIs!alosti,. ~dy~y' 
však žal{).vaná dříve zemřela, než její nastaVa]lCl manze!. ze kapltal pn
padne jeiím dědicům, že dále darovací smkJuva mrbude plné platnosti 
teprve uzavřeními sňatku manželského, mezi nyněj!šími sporn1rmi stra
lum,i obmý;šleného,«, nasvedóljí tomu, že stranám šlo o úpravu jeJich ma
jetkových poměrů v·zhledem k budoucímu manžeJství a že tedy jde 
o smlouvu svate,bní ve smyslu § 1217 obč. zák., a to smlouvu, jejíž nej
~ližší olhdQbu dlužno hledati v předpisec·h §§ 1230 a 1231 obč. zák. o ob
věnění, o.dí kteréhož ovšem se Uší tím, že nejde o rozmnožení věna, které 
v tomto případě zřízeno nebyfo. Ustanovení § 1247 o'bč. zák. nelze se 
cltwolávati již proto, že má na zřeteli jen dary menšího rozsahu, skvosty 
a pod., výhradně k používání manželky určené, nikoliv však majetková 
pcysk:vtnutí, jichž účelem jest ulehóti ná'klad na manželské spolužití neboO 
zaopa třiti některého z manželů, po přÍ<padě jeho. dědice v případě zrušení 
manželského svazku. Nejde-Ii však v tomto případě o darování ve smyslu 
§ 938 a násl. obě. zák,. pak ovšem ri-elze twké mluvltl o odvolání daru 
pm hrubý nevděk dle §§ 948, 949 obě. z<'lk. a padá tím tento důvod ža
lobni. Žaloba však zakládala se též na tom, že manželství mezi stra
Mmi bylo rozvedono též z viny žalovamé a že žalobce jest proto opráv
něn dle § 1264 ooč. zálk. žádati za zrušení notářského spisu. Soud první 
"fo líce vyšed z náZ!oru,' že j-d'e, Ol d~rování, j-ehož odVolání jest od-ůvod
něna pTokázaným hrubým nevděkem žalované (krádež na žalobci spá
chaná), nezabýval se otázkou, zda by žalobce byl oprávněn žádati za 
zrušení notářského spisu jako smlouvy svatební. Soud odvolací pak jen 
mimochodem podotýká, že by žalobci i to~o právo přísluše,lo. Dle § 1264 
obč. zák. mŮ'že, nemá-Ii vinu žádná strana, neho mají-li obě' stránv_ vLnu 
na rozvodu ma1už1elství" kterýko:Uv z manželů žádati za zrušenÍ: smluv 
svatebnfch. Tomuto ustanoveni ovšem ne~'ze rozuměti tak, že hy. soudce 
v takovém případě vždy musil vysloviti zrušení smluv svatebních. Obra
tem "kann verlangen, dass die Ehe-Pakte filr aufgehoben erklart werden« 
zamýšlel zákollodárce vyjádřiti jen, že v případě viny nebo neviny 
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o b o li manžeW Jest ponecháno oběma z manželů, chtí-li zachovati smloll
vy svatebuí v platnosti či žádati za jich zrušení přes odpor strany druhé, 
a vyloučiti tím zároveň možnost, domáhati se pouhé změny svatebních 
smluv, Jest zřejmo, že soudce může přes tako,vou žádost jednoho z man
želů nilcméně vysloviti, že smlnuvy svatební se nezrušwj'Í, když k tomu 
jsou na straně druhého manžela důvody zvláštního zřetele hodné, na př, 
nepatrný stupeň zavinění, naprostý nedostatek jakýchkoli prostředikú 
k výživě, těžká chÚ'roba a nezpůsobilost k výdělku, a jl. jako může ob
dobně při rozvodu manželství z viny o b o u' stran přidržeti manžela 
dledvor. dekretu 20e dnc 4. května 1841, čís 531 sb. z. S., isou-Ii zde okol
nosti zvláštního ohledu vyžadnjící, k tomu, by manželce poskytoval sluš
nou výživu. Okolnosti, jež v tom kterém případě by opodstatňovaly za
chÚ'vání svatebních sml"v v platnÚ'sti, musí ovšem žalovaná strana; ve 
SPOTU namí,tati, nebo'Í, není-li jich, pak zajisté dle shora citovaného usta
novení § 1264 ,obč. zák. dlužno vysloviti zrušení smluv svatebních. Žalo
vaná však, jež byla již v první stolici zastoupena advokátem. skutečno,stí 
takových vůbec nenamíta,j:a a také dúkazů o nich nenabídla. DIužno tudíž 
vzhledem ke zjiš,tění nižších souďů, že manželství spornÝch stran bylo 
rozvedeno z viny obou manželúa vzhledem k nedostávaiícím se skuteč
nostem, které by přes to oduvodňorvaly zachování svwtebnÍch smluy 
v platnosti. prohlásiti svatební smlou'Vu, obsaženou v notářském spise 
ze dne 24. listopad" 1913, za zrušenou. 

Čís. 398. 

Návrh, by přiměřené odškodné požadované dle § 1168, odstavec prvý, 
druhá věta obč. zák., bylo přiznáno dle povšeehnýeh předpisův o náhradě 
škod~, jest změnou prosby žalobní. 

Přiměřené odškodné dle § 1168, odstavec prvý, druhá věta obč. zák. 
příslUŠí podnikateli jen, provedl-Ii dílo úplně nebo do té míry, že lze je 
považovati za dílo hotové. 

(Rozh. ze dne 4. února 1920, Rv I 15/20.) , 

Žalobce umluvil se žalovano.u firmou, lie jí vystaví tovární komín 
60 m vysoký. Ve smlDuvě bylO' mimo jiné stauoveno, že dělníky bude vy
pMceti žalovaná. Za stavby vznikly různé průtahy, načež žalovaná ne
vyp!atila dělnlkům mzdu. Dělníci zastavHl pr,oto práci. takže stavba ko
mínu closáhla pouze výše 80 cm. Ač žalobce se nabízel, ve bude vestavbě 
pokr"čovati, odmítla ho žalovaná a zadala stavbu jinému. Žaloboedo
máha! se žaloibou přiměřeného O'dškodněnÍ ve smyslu ,~ 1168 obč. zák. 
Pr o c e sní s o udp r v é s t o li c e žalobu zamítl. D ú vod v: Jde tll 
o smlmlvuo dílo. Třetí dllčí novelou k občanskému zákoníku byly znovu 
upraveny předpisy o smlÚ'uvě pracovní a O' zakázce. Dlužno proto. čerpati 
z příslušných ,odstav'ců ma!erialií. Při zakázce jest předmětem smlou"y 
zhotovení díla, za něž ručí podnikatel; jest práv nejen z nedostatku věci, 
jiždlu",no zhotoviti, ný·brž i z převzatého výsledku pracovního. § 1167 
obč. zák. uvwdí případY, kdy může záka'znÍ" nastupo,vati na .podnikatele 
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ze správy. jmenovité, kdy mMe od smlouvy ustoupiti. Po'kud se týče 
otázky, koho stihó nebezpečí, rozeznává zákon dva případy: L nebyla-Ii 
vyři-zena zakázka (§ 1168 o'bč. zák.), 2. byla-Ii zakálka zcela nebo čá
stečně vyřízena {§ 1168 a) obč. záJk.) K: čís.!. Není tu valného rozuBu mezi 
smlouvo'u pracovní a zakázkou'; podnikatel přejímá při zakázce větší ri
siko, ruče za výsledek práce. Jsou proto předpisy'~ 1168 obč. zák. sou
hlasny s příslušnými předpiSY o smlouvě pracovní (§ 1155), k čemuž se 
v motivech (str. 365) ví'slovně poukazuje. Jak § 1168 tak ~ 1155 ,o,bč. zák. 
mají na mysli dva stejné přípa,dy: a) že zakázka (služba) vúbec ne,byla 
provedena; o tom jedná § 1168, vět a prvá a S 115S prvý o d s t a v e c, 
b) že sice za'kázka (práce) byla provedena, že však příhody v osobě ob
jednatele (zaměstnavatele) přivodily podnikateli ztrátu času (~ 1168, druhá 
v čt a, § 1151, o d s t a v e c druhý). Zákon, užívaje v §ech 1155 a 1168 
obratu: ztráta času při provedení (p Í' i výkonu služby), předpokládá, že 
služba (zakázka) byla dovršena (motivy str. 344.l.V motivech (str. 365) 
výSJlov:ně se praví: ztráta času při provedení díla avšak »l1ikoliv, 
nebylo-li dilo proved,eno«. Dle motiVlt (str. 343 a 344) chce zálkon uvedené 
dva .případy rozeznávati a má ustanoveni § 1155 oibč. zák. O' »přimě-řeném 
od:škodrném pro ztrátu Časll« výz,nam najlillě pro smlouvu O dílo. »)Přimě
ře,né "dškodné« jest tudí,ž jakýmSi druhem .odbytného, náhradou škody, 
kdežto nárok dle § 1168, prvá v ět a (§ 1155,0 d s t a ve c prvý) není ná
wkem z náhrady škody, nýhrž pOllze smluvním nárokem podnikatelovým 
na úplatu (mo1tivy str. 343). Ustano,vení § 1168, odstavec prvý, lze po
užíti i tehdy, o,táIÍ-li zákazník s při-jeHm díla; odstavec druhý ~ 1168 {J'bč. 
zák. upravuje pOllze ten p'řípad, kde zákazník jest p'ovinen súčastniti se 
pf'Ovedení díla. V tomtO' případě může mu určiti pod"i,katcl přiměřenou 
lhů.tu".by napravil, co zmeškal, a smí ,'póhro,ziti, že upustí od sml-OliVY, 
uplyne-li tato lhůta marně. Pře,dpisy o za,kázce neupravují výs,lovně, co 
nastane, zrušil-Ii zákazník objednávku; připad ten dlužno podřaditi "pře
kážkwm v os{ybě objednatele« ve smyslu prvé VČÍll § 1168 a dlužno naň 
vztaho,valí práv.ní následky tam stal1l}Vené (motivy str. 365). Při zakázce 
dTIužno dále rozeznávati: 1. zda dHo mčlo h~rti zhO'toveno za úhrnnou '(pau
šální) cenu hez jakékoliv specialisace; čÍs. 2. z,da byl smlouvě Zfi'kla,dem 
fO'zpo-čet j.ednotl1vých 'núkladú, z nich teprve byl počítán peníz úhrnný; 
tu třeba dále r'ozeznávati: a) zda rozpočet má býti záru'kou, že bude lze 
clo-CÍIHi v}Tsledkw jednotliv:\7111i blíže naznačenými pracovními výkony; vy
počtený 'peníz tvoÍ'Ípak zaručenou nejVYŠŠí mez úplaty; h) zda r<l'zpočet 
jest určen p,ou"e k orle'ntaci, jaké náklady lze očekávati. V případech 1 a 2 
a) stihánebezpečí, že výdaje hudou vyšší, podnika!ele, leč by se proM
zalo, že příčinou jich byl zákazník; tak j'akol mu připadne zisk, bude-Ii 
výkon snazším a lacinoČjším, práv,ě tak slíhá ho nebezpeČÍ. bud'e-li výkon 
většfm a nesnadnějšrm nežli předpokládáno,. V případě, o nějž jde, nežádá 
žalobce })co mu dle úmluvy náleží« ve smyslU' § 1168, prvá: věta, obč. zák. 
- ovšemp,o té. když by si odečetl srútky tamže uvedené, uýbrž domwhá 
se odškodného zakládaje svÚj nárok na tvrzení, že vykonal žalované 
práce a dodal materialie a že mu ušel zisk tím, že dílo nebylo z viny žalo
vané z;cela pmveden'o. ŽaTobce požaduje tudíž - bez zřetele k umluvené 
úplatě - odškodné, jež v žalobě jednotlivě vypočítává. Ježto žaLobce se 
jednak v žalohě vý'sllovně O'dvolává na § 1168 obč. zák., neuplatňuje však 
nároku na úplatu, dlužno nárok jeho posuzovati dle § 1168. věta druhá. 

6' 
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obč. zák., pročež jest zkoumati, zda jednotlivé vožadavky jeho lze pod
řaditi tomuto ustanoveuí. Jest zjištěno, že žalobce vystavěl pouze základy 
a asi 80 cm komínu, jenž měl míti výši 60 m. Cena vykonané práce - dle 
rozvočtu - k celkové Výši byla pak asi 1 :7. Z toho lze dovoditi. že nedošlo 
k »provedenÍ« díla. Jak již bylo dolíčeno z motivů, skýtá § 1168 obč, zák, 
nárok ná přiměřené odškodné pro ztrátu času, jež nastala vrovedením díla, 
n;koliv však, nebylo·-1i díľO pro-vedeno (motivy str. 365) a, ježto v případě, 
o nějŽ jde, nebylo dHo ,provedeno, nemá žalobce nároku na odškodné ve 
smyslu § 1168, druhá věta, obč. zák. Věta prvá § 1168 obi'. zák. jedná 
jedna-k o pro-vedení díla, jež zvůsobilo podnikateli ztrátu času, jeidnak 
o tom, kdy nedošlo k pm-vedení díla, to jest ukončení zakázky bez ohledu 
na to, zda akol>k práce vynaložil podnikatel, předpokládaiíc, že d,o-savadní 
výkon nerovná se vrovedení díla, Žalobce vokusi.1 se sice za přípravného 
řízení změniti žalobu, hodlaje se opříti o prvou větu § 1168 obč, zák., leč 
změna nebyla vřipuštěna. Z toho vidno, že žalobce sám si byl toho védom, 
že není odúvodněn jeho nárok na náhradu pro ztrátu času, Jak v 7~lobě 
uvedleno, voužila žalo-vaná různých průtahů, žalob-oem nezaviněných, 
a zastavila vývlatu mzdy -dělníkům, načež tito Práci oVl1stilL Žalovaná, ač 
žalohce by] ochoten ve stavbě pok.račovati, nechtěla, hy v ní ,pokračoval 
a zadala stavbu jinému. Jak již uvedeno, lze použíti předpisu § 1168 obč, 
zák. i tehdy, je-ll zákazník »v prodlení s přijetím« a má pak podnikatel 
nároky na ná:hradu toho, že by! ztrátou' času zkrácen. Mohl by tudíi ža
lobce požadovati ná:hmdu vouze tehdy, kdybY tvrzené chování se žaLo
vané bylo prodlením v přijetí. Leč pouze prodlení v přijetí pro v e d e
u é h o díla může zakláďati náhradní nárok ve smyslu druhého odstavce 
§ 1168 obč, zák. Než v případě, o nějž jde, žalovaná zabraňovala žalobci, 
by pokračoval ve stavbě, a stavbu iinam zadala, v čemž dlužno' spatřo
vati odvolání zaká"ky; odvolání zakázky spadá však pod hledisko »pře
kážek v osobě zákazníkově« ve smyslu § 1168 prvá věta obč. zák. a má 
v zápětí účinky tamže stanovené totii nárok na vymíněnou úplatu. O d
vol a c í s o u d potvrdil rozsudek soudu prvé stoHce ďodav k jeho dů
vodům v vodst'ltě jen ještě toto: Názor 'odvolatelův, že jest mu volno, by 
clle § 1168 i za .podmínek § 1168, vrvá věta, pažadoval místo »úvlaty« dle 
prvé věty »přiměřené odškodné« ve 'smyslu druhé věty, jest naPľ()stú' ne
udržitelným. Prvý soud správně uvedl, že nfrmk na úplatu ve smyslu prvé 
věty § 1168 obě. zák. vřísluší, nebylo-Ii dílo provedeno. jak jest tomu 
v tomto pří'vadě; navroti tomu přísluší podnikateli přiměřené ·odškodné 
td,dy, bylo-li dHo skutečně VTOvedeno, čemuž však v případě tomto tak 
není. Že nárok na úplatu jest zcela rozdílným od nároku na přiměřené od
šlmdné, videti nejlépe z toho, ,že změna ža·loby, jež byla v tomto směru 
navrhována, byla právoplatně zamítnuta. Žalobce snaží se v odvolwcím 
svise opříti svúi nárok též o všeobecné předvisy XXX. hlavy obč. zák 
o nálrradě škody. To jest však změnou žal1bby, ježto žalohce v řízení před 
prvou stolicí tohoto důvodu neuplatňoval. Změna žaloby jest v odvolacím 
řízení dle § 483, -o·dstavcc třetí, c. ř, s, nepřívustna. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhO'věl dovolání. 

Důvody: 

Dle vývodů dovolání jest pro výsledek sporu rozhodným skutkový 
podklad žaloby a řešení otázky, zda jim vr·osba žalolmí jest právně odů-
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Při tom dle názoru žaluji-ci -strallY·~--ilell{ -pfe2firiěfenl souďního 
rozhodnutí právní' subsumpce stranou provedená, Poněvadž pak tvrzením 
žaloby zavinění žalované na nesplnění sm,lollvy jest odtrv .. odněnó; íiénÍ pl'~T 
změnon žalobY, když žalobkyně k opodstatnění nároku ža1obníllO' se do
\'olává všeobecných zásad o povinn<lsti ku náhradě škody, V žalobě do
nláhá se žalobkyně na žal,ované náhrady, záležejÍcí ve vydáních a ušlém 
zisku, vzniklých při provádění stavby komínu, činí tcdy nárok na ,odškod: 
nění odůvodňujíc nárok ten pouhým odv,oláním se na ~ J 168 dbč, zak., amz 
by dovolané ustanovení dále skutkově ,podložila, § 1168 obč, zák, n. zn. 
jedná pouze v druhé větě prvého 'odstavce, o odškodnění a za předpoklad 
ieho stanoví zkr"cení podnikatele ztrátou času při vrovedení dila. Jedno·u 
~ voclmínek nároku takto vytčéného jest provedení díla!. j. hotové dílo, 
n které, jak nižší soudy vyvodilY, v přípa,ďč nároku na odškodnění se 
pouze jednati může, Schází-li z řetězu podmínek, které, vedl~ sebe, j~ou 
současně zákunem vyžadovány, 'ku vzn1ku: uplatňovaneho naToku 1 Jen 
jedil1á, schází tím zákonný podkkvd nároku a nárok ten nevzniká. Tak jest 
tomu i v tomto případě. Nároku žalobou uvlatňovaného zde není. Z tvr
zení žaloby nelze ustrojiti náTO!k na náhradu škody dle všeo,becných zásad, 
jak žalobkyně uvádí, které však žalobkyně neo;cnačuje. ~'Íněny tím mohou 
býti patrně jen zásady § 1295 obč. zák. Jak z ustanovem !oh~to par!gr~ju 
u vorovnání s ustanovením § 1168, prvý odstavec, dmha veta obe. zak. 
plyne, byl by ja-k skutkový tak právní p·odklad nároku vosléz uvedeného 
zcela odlišný od nároku, žalobou uplatňovaného a odůvodněného v žalObě 
ve směru tomúo Zpflsobem, shora uvedeným:. Vznese:ní nároku na náhradu 
škody dle všeObecných zásad znamená změnu žaloby v řízení dovolacím, 
která ,dle §§ 513 a 483 c. ř. s, jest nepřípustnou, 

Čís. 399. 

Nemožnost plnění jest posuzovati dle poměru v době vydání rozsudku. 
Při objektivní dočasné nemožnosti plnění nezjistitelného trvání, nelze 
použíti ustanovení §u 409, odstavec druhý c. ř. s., nýbrž nutno žalobu pro 
tentokráte zamítnouti. 

Spojena-Ii se žalobOu o plnění žaloba o určení, nelze neprOkázaný 
Zájem na zjištěni považovati za nahrazený tím, že žaloba o plněni byla 
pro tentokráte zamítnuta. 

(Rozh. ze dne 4. února 1920, Rv I 17/20,) 

z"lobce uzavřel v dubnu 1916 se žalDvanÝJ11 smlouvu o dodání li·sů 
za mčito", ce·nu. S dodávkou mělo býti počato usm měsÍ'ců. po uzavřérú 
smlouvy. a měla. býti do roka skončena. Žalovaný "edoddeIIMly, nýbrž 
Odpovídal na Opětovné uvominky ža,J'olbcovy, že není s to, by smlootvll 
ve lhůtě ,plnil, nemoha si o·patřiťi potřebného materiálu, posléze pa-k 
smlouvu zrušil a navrhl žalobci, by, chce-ll dodávku ubdržeti, zvýšH 
ceny. Zalobce domáhal se žal·obou jedna"k, by bylo určeno, že <ťodá-vací 
smlouva se žalovaným jest po právu, jednaik by ž"Jovaný byl uználl1 po
\~nnÝm lisy dodať Vt lhůtě, již po případě určí soud dle § 409, odstavec 
druhý c. ř. s, - Pro c e sní s o n d p r v é st '0 li c e zamítl žalobu 
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a_ to pokud jde o bl.ohp Q plněJlí ponT e pr-O-t-G-t:l-wkr"t@. Dll v---e--d-J.-"-:--- - ---~:I_--------(""'ViiTl, a že s.m!ouvu stornovala, -kde-ž-to- ialo·hee·- s&-eh-ee -demáhati plnční 
Pokud jde o návrh určovací, není odůvodněn, neboť žalobce neprokázal, a že tento právní zájem Vystupuje v popředí tím okamžikem. kdy se ža-
ŽE- by měl zájmu na tom, by pJávní poměr byl určen zvláštním vS'rokem loba na plnění pro tentokráte zamítá. Tohoto názoru_ však~sdí1eti ndze. 
soudním. Skutkový děj nedává žalobci pod,kladu,> by ža·lovalo určení Žaloba zni na určeni povinnosti žalovaného k dodání lisů a zároveň na 
právního poměru, jest však dostatečným pOdkladem kll žalobě o plnělÍÍ, plněné. Zalobu určc>vací ve smysfn § 228 c. ř. s. podati možno tehdy, má-li 
již žalobce vskutku též podal. POlkud jde o žalobu·o plnění zii'štČl10 že žalobce právní zájem na tom, by prá vni poměr byl co neidříve určen. 
pleční jest toho času objekltvně nemožným a že ndze ani přibližně ~ta- Vzhledem k tomu, že žalohce pOdal žalo,bu Hrčova.cí a zároveň. žalobu na 
noviti, kJely odpadnou překážky, jež zabránily splněnísmlo'il'v:\, a j-ež leží plnění, musil by uvésti a prokázati takové okolnosti. z nichž hy bylo 
zcela mimo nsobu žaIOtv.aného, nejsouce jím .ant zdaleka za vi>něny. Jest patrno, že má .zájem na tom, by vedlle. nároku na plnčnÍ byl ještě zvláště 
proto soudu nemožno, by urrčit IllOV'O'U při'měřeTIou IhůtUl lk plnění ve určen právní pomčr, o nějž jde., Tak'Ovýchto -okolností. žal'Olbce neuvedl. 
smyslu § 409, odstavec c1mhý c. ř. s. - O d va 1 a c í s o 'iI' d vyhověl ža- Právní poměr, žalobě za základ sloužicí, jest týž, a1 již jde o "-alobu -ur-
i?boovu odvolání potud, že uznal, že smlouv1t jest po právO'. D ů.vody: čovací či o žalo.bu 11a pluění a musil by býti ve sporu z.iištěn i vtom pří-
Zal obce uvádí již v žalobě, že má právní zájem, byziištění se s.ta,lo, jde padě, kdyby b:llTa zn-ěla žal()ba jenn, plnění. Nelze proto seznati, proč by 
tedy o žalob'\] určovaCÍ .podle § 228 c. ř. S., a nikoliv pouze o návrh dle měl rozsudek, rozho.dující.o tom, je-li žalovaný povinen stroje do,dati čili 
§ 236 c. ř. s. Právní záje·m' jest tu, a,n žalovaný prohlašuj-c, že není po- nic, obsahovati ještě. zvláštní výra.k, určuHcí právní ,poměr stran, z něhož 
vinen dodávati a že smlouvu zrušil, kdežto žalobce, uváděje, že lhůta právě povÍn'l1ost strany žalované se 'O-d.vozuje. Prohlásila-li strana '-'1)0-

dodací uplynula, se chce domáhati plnění. Právní zájem na brzkém určení vaná, že není, povinna d'odávati a že s-milou-v u stornuje a ,odvodil-li žalobce 
musí býti alespoň v době, kdy rozsudek vynesen (§ 228 c. ř. s., Klein z toho teu důsl'edek, že žaloval na plnění, nemá zájem na zvláštním .určení 
VOr):,sungen str. 194). V připa.dě, -o nějž ttf jde, právní zájem, by byl právního pomem. Alli ta oko1nc>st, že. žaloba na plněni ·byla prol lento-
vydan -rozsudek určovad přes tO', že se 'žaluje zárOveň na ,plillění, jásně kráte zamítnlita, nemů,ie ospravedlniti nárok žalohcův na určení povLn-
vystuPuje v popředí tím oikamži,kem, kdy se žaloba ll<t plnění pr·o tento- nos!íl žalovaného k dodá'n; strojů, poněvadž jest tím již vysloveno, že 
kráte zamítá. Na soudu pmces"ím bylo lmrnati nurtná! šetření by mohl nár"k žalobcův sice uezanikl, že však žal'ovaný stroje dodati na ten čas 
žalobu na plnění pro tentokráte zamítnouti. On musil předevší~ ;1a jisto povinen není. Stačila tedy v tombo případě úplně žaloba na j)lnění ane-
postaviti, že je tu právní pOill'ěr, který' sice pro te!n čas nemá z-a násle- bylo Pútřebí spójovati ji se ža,]obou urě-ovací. 
dek 'povinnost žalovaného k plněuí, a.všwk Z' existe.nce tohoto právního 
pomeru prvir 'soud vyvodil, p.r-oč žalobu vúbe-c zamí'vnouH nemohl, ný'brž 
j_en pro tcntok<rátc. Důvody ro~sudku prvého soudu -obsahují zjištění toho, 
echo se domáhá žaloba., pokud jest u.rčorvací. Bylo by pak v případě, 
kdyby žalobce po odpardnutí příČiny, ,proč žaloha jen pro tonto,krát€Jza_ 
rnítnutabyla, ZJ]o'vu na plnění žaloval, 'llurtnoorpakovati celý již 'projed
naný spor. A opakování takové by se jistě, již se stanoviska orócesní 
ekOI1l0mi'e ,posuzováno, nesrovnávalo 'S -jinten'CÍ zákona. PO'kwc:I! jde o ž'a-
lobu o plnění,přidal se odvolací sou/d k duvodum sou-clu prvé st"Hoe. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání žallobcovlJ, vyhověl však 
dovolání žalovat1lého a obnovil 'Tozs.-udek s'oudu- prvé 'stolice. 

Důvody: 

Pokud jde -o žalobcovo dovolání nižší sou-dy, dospěvše na základě 
zjišt~n~ch okolností k závěru, že· plnění jest na ten čas nemožné, nemohly 
yy.nesh rozsudku odisUtzujjdho žaIovanoú lk p.Jil1e'llí v urč1té lhůtě když 
této lhúty nelze ani přibliž,ně ","čiti. Ustanovení § 409 odstavec' druhý 
c. ř: s. tu použití nelze, ,pQněv.adž tu jde o -Q1bj'ektivnÍ nemožnost plnění, 
kdežto § 409 odstavec druhý c. ř. s. má na mysli plnění ohjektivně možné 
avšak vzhledem k osobním p9měrum PO'Vil1l1ého na uplYH'uti určité lhút; 
závislé. Napro1ti tomu nelze upříti dovolání strany žalované oprávhěnós,ti 
pokud směřuje proti výroku rozsudku v odpor vzatého, že povinnost ža
lované strany dodati žalující straně 6 kusú 140 komorových dvoj!isů 
s př,Ísl. jest p'O ·právu. Soud odvoLací, má za to, že jest l}rávní zájem žalob~ 
cúv na tomto nrčenÍ dán tím, že žalovaná Pro:hlašuie, že TI.enf ,povinna do-

Čís. 400. 

Pořadem práva v § 103, odstavec drubý, horního zákona muu se 
právní rozepře, nikoli však přezkoumávání znaleckého hodnocení řízením 
nesporným. 

Pro stanovení přiměřeného odškodnění za pozemky, přenecbané k do
lování, jsou rozbodnými poměry ve d"bě pozdravu (B.egriissung), to iest 
požadování pozemku pOkud se týče právomoci vyvlastňovacího nálezu, 
nikoli v době, kdy pozemkň k dolování bylo použito ueb o nábradu bylo 
žalováno. 

(Rozh. ze dne 4. února 1920, Rv I 25/20.) 

'V řízení o vy-vlastnění pozemků' ku' dolování bylo stanoveno v roce 
1912o,Jškodné u·rčitým peOlÍzem 00.941 K 29 hl. Ježt" v:vvlaJstněný nechtěl 
j~ přijati, sfožiI je pDdnikatel hor dle § 1425 o,bč. zák k soudu. Žádosti pod
nikatele, by hyl uveden do držby pozemktr, nebylo dosud vyhověno. Vy
vlastněný domáhá se žalobou, by odškodné bylo o určitý peníz (17.359 K 
64 h) zVýšeno'. Pro c e sní s o u d !> r v é s tol i e e žalobu' zamí~l'. D u
·vo d y: Žal{waným vznesená námitka nepřípustnosti p'O'řadu práva není 
odůvodněna. Dle § 103 hor. zák. může strana, jež není sPDkojena s proza
tímním vymčřenÍm 'Odškodného v řízeni vyvlastňovacím, použíti pořadu 
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práva. Žalovaný -miHl, že pGřadem práva----ll-€-fW-HRl-í----s-e--4u řízeni:-SiJfIi=-ll-é,
nÝ'brž že žalobce má pouze prá"o, by odhad z roku 1912 bYl přezkoumán 
a to dle zásad řízení nesporného dle 'obdoby zákona ze dne 18. února 1878, 
čís. 30 ř. zák. Mínění tomu nelze. přisvědčiti. V ždyl § 103 hom. zák. mluví 
o »pořadu práva,«. Kde pak zákon mlruví o »pořadu práva«, rozumí tím 
vždy pouze vyřešení sporu před řádným soudcem na základě žalob,' <sr. 
§ 2 čís. 7, § 125 nesl'. pat., § 30, poslední od~tavec, zákona ze dne 18. února 
1878, čís. 30 ř. zák.). Nelze proto na případ, o nějž jde, použíti předpisů 
zákona o vyvlHstněnl1 k účelům železničním. Tomu nasvědčuje též znění 
§ 53 čís. 7 j. n., dle něhož jsou horní senáty příslušny ve všech sporech 
pc>dinikMelů hor" držiteli nemovitostí, pokud spory ty týkaií se poměr i! 
'lpravených v horním zákoně. Poměry pak, o než zde jde., jsou upraveny 
v § 100 a násl. horn. zák. Ve věci samé jest jádrem sporu, zda pro stano
vení výše odškodného jest rozhodnou doba pozdra vn < vyvlastnční·j, jak 
tvrdí žalovaný, či doba skutečného použití pozemku podnikatelem, jak 
tvrdí žalnbce. OtáZika tato není výslovně upravena zákonem. Leč § 10.1 
horn. zák. stau'oví, že v nálezu vyvl'astňovacím dlužno zároveň lJí:čiti, jaká 
náhrada a v jaké výši má býti elána. Jest tudí.Ž v zákoně vyslovena zá
sada~ že o odškodnění j,est rozhodnouti zároveň s vyvlastněním, z čehož 
nepochybně plyne, že pro výměru náhrady jest směrodatnou pouze duba 
vyvlastnění. Tomuto názoru neodporuje nikterak sWvko ))prozatím« 
v § ·103 horn. zák., ježto vyjadřuje pouze, že účastník nespokQjeni' s ná
hradou může se d6máhat~ ná,pra'vy pořadem, práva. Nemá-Ii zákf.ll ustano
vení o tom, do kdy lze- nastoUlpH~ po,řadl práva, lze z toho Vyvozovati je
dině, že prú žalo hu tu není stanov.ena lhůta, nikterak však, že, je-Ii ža
loba podána, jako v připa.dě, o nějž jde, až po celé řadě let, kst přezkon
mati výši odškodnění, stanoveného 'správním úřadem'. na základě porn-;:;rll, 
v jakých jsou pozemky v době podání žaloby. O d v -o I a c í s O' II d potvrdil 
rozsudek soudu prvé stolice. ,D ů v,o d y; Ža!lovaný považu.ie názor usne
seni prvé stolice, j,ímž byla zamítnuta. námitka nepříPllstností poř",du 
práva,ll"orlo za právně mylný, že žalobce nedožaduje se plnění nebo pla
cení, že tudíž úkolem soudu může býti pouze, by přezkoumal ud,§](Qdnční 
stanovené v ří!Zení správním~ a j.e zvýšil. K tomu však pr}' TICiní třeba ří
zení spornéhq ježtOl § ]03 horn. zák. m'luvÍ pouz.e O' ))pořadu práva« bez 
dalšího, nikoliv o"»řá!dném pořadu práva« a že v četných případech, v nichž 
podobně s'tranámdána jest možnost, by dovolávaly se soudu proti PT'O
zafí.mnÍm rozhodnutím v řízení, správním, jest rozhodovati říe;eníml 'm1mo
sporným; tak ve stavebním řádu (~25), v zákoně vodním pro Č€chy 
(§ 87) a v zákoně o vyv'lastnění 'hi účel.ům žel",zuličnÍm I§ 30), kterýchžto 
předpisů ,by zde bylo obdobně pouŽílti'. Názor teli>to iest my]ným.Předp.isy sta
velmího řádu a vodn"ho zákona pro Čechy, j",koi i zákona o vyvlastnění 
k účC'liŮm železu'ičním jWlI předpisy speciálními, jichž nelze použíti obdobně 
na případy jiné. Také z toho, že § 103 horn.. zák nemluví 'o "řádném po
řflldu práva«, nelze vyvozovatI, že iest tam m,íněno řÍ'ZenÍ' mimnsDú'ľné. Ža
lovaný přehmi konečně, že žalobce nedomáhá se pouze, by odškodné, 
stanoverié v řl~enÍ správním, bylo přezkoumáno, nýbrž dom,áhá se ZV}T

šení jeho- z 10.941 K 29 h o dalších 17.359 K' 64 h, uváděje,' že po!]ze tato 
cena odpovídá pravé hodnotě pozemku, poněvadž pr·o vyšetření téro hod
noty není rozhodnou doba prozatímního vyšetření odškodného, nýbrž 
dbba skuteěného používání a uchopení se držby pozemkú podnikatelem. 
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~~!----- ._- Otázka, který z těchto penízů jest poloittí'za-záktad náhraammu nároku 
žalobcovu, není pouze otárzkoll právní, o jaké by mohl rozhQdovati soudce 
v řízenlÍ nesporném;; řešení otázky té závjsÍ najmě na rozhodnutí o- spor
uých skutečnostech a jest proto možué pouze řízením spo-rným. Ve věci 
samé jest spornou otátka, kterou dobu jest vúti za základ, vyměřuie-li 
se odškodné za vyvla,tnéué pozemky pořadem práva. § 98 horn. zák. 
mluví o .přiměřeném odškodněni a odvolává se na ustanovení .~ 365 obč. 
záik. o vyvlastnění nikoliv snad na předpisy o náhraciě škody dle 30. hla vy 
občanského zá,koníka. V § 101 a 103 hom. zák. ponžívá zákon výrazu 
»odškodnění« i »výkupné«, zmiňuje se v § 98 horu. zák. o; tom, že po
zemky, k dolování potřebné, dlužno, postoupiti podnikateli do ))užÍvá,nl« 
a mluví dále v § 98 a J03 ham. zák o »postoupení pozemkú". Z této 
mluvy horního zákona plyne dvojí; 

a) že jest třeba přesuě rozeznávati l. odškodnění za postoupení: poku~ 
se týče používání pozemku k dolování a 2. náhradu škoďly za poskozem 
pozemku dolováním. Odškodnění dle zákona horního k'otví ve smlouvě 
mezi p'odnikatelem hor a majitelem pozemkll, není-Ji p"k smluvní dohody, 
v usnesení příslušného úřadu, jež nahrazuje smlouvu. Závazek k náhradě 
škody není stanoven ani smlouvou ani opa1řením úřadu, nýbrž vyvera 
ze z~viněnéh"o poškození ať již bylo způso,beno porušením smluvní po
vinoostťči beze vztahu k nějaké smlouvě (§ 1295 obč. zák.); žalobce v~'
slovně d'oznává, te pozemků, o něž jde, nebylo dosud vúbec ž3'lovaným 
použit() aniž byltY pošh:oz.eny, pTočež nemůže žalotbce vznášeti nárok na 
náh'T8!elu škody. Náre>k jeho .může se opírati pouze o to, že byl pozemek 
přenecháu lk dolování. Pro' stanovení odškodného mMc tu,díž býti roz
hodnou pouze doba, v níž byt poq;emek přenechán. (udíž doba vyvlastnění. 
Z obsahu zákona, shora uvedeného, vyplývá dále 

b) že »použ'Ívání« po;zemkú jest totéž jehro '»převzc.tí« jich ku dolováni 
Právoplatným vyvlastněním bylo žalo'vanému vyhraženo toto převzetí 
pozemkll žalObcových; vdlobrozdání, jež podáno bylo, by stanoveno bylo 
prozatímní od~kodné ve smysln § 103 hom. zák, bylo pomýšleno na to, 
že pozemky i se stromovím bndou úplně spustošeny; právoplatným vy
vlastněním byl pak žalobce zbaveu všech práv plynoucích z vlastnictví. 
Odškodnění jest tudí'ž [}Ino·u prútihodnotou za .převzetí p'Ozemků, za od
poutáni jich od dosavadního vlastníka a nemůže proto žale>bcc domáhati 
se tohoto odškodnění a k r o mě t o h o případné renty pozemkové, jež se 
VySkytne po té, lodlyž pozemky byly vyvlastněny, avšak dříve, nežli se 
žalovaný domohl, by se mu d'l>stalo jejich držby. Pro stanovení 'Odškod
něni jsou tudíž rozhOdny hodnotné poměry v d·obě pozdravu pokud se 
týče vyvlastnění. 

Ne j vy Š š í s <l U d nevyhověl "dovolání. 

Důvody: 

Náhmdu za pozemek, vyvlastněný k horní těžbě, vyšetřuje dle § 103 
hor. zák. úřalá správní, však toliko pr<lzatímně tak, že určí, mnoho-lei ná
hrady podnikatel hor musí zaplatiti a pokud se týč~ aspoň pojistiti, by 
mohl se uchopiti držení věci vyvlastui\né. Při tom však vyhrazuje se 
stra"", která s tímto výrokem není spokojena, by nastoupila pořad práva: 
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za tím účelem mus1 vyvlastněn3\ kten'r chce oh držeti náhradu VYSSl. 

než jaká vYŠetřelÚ-5Yla úradem _správnlm, podati o zaplaceni přebytku 
na podnikatele hor žalobu soudnL Námitka nepřípustnosti pořadu práva 
byla tedy soudy nižšími právem zamítnuta. Třeba že v dovolání námitka 
ta vÍCe uplatň:ována nebyla, slušelo se {): ní přece jen zmíniti. poněva{]ž 
soud k nepřípustnosti pořadu práva vedle §§ 41, 42 j, n, a .~ 240, odst. 3 
c. ř. s. v každém období řízení z moci úřední přihlížeti má. 

Vedle právoplatných rnzhodnutí úřadů správních byly pozemky, o ně-Z 
jde, žalovanému těžířstvu přenechány k horní těžbě. Tčžařstvo. složilo 
již, jak zjiš1ěno, náhradu úřadem správním prozatímně na 10.941 K 29 h 
určenou, když žalobce přijetí její odepřel, u okresního soudu k mkoum 
žalobce. V žalobě, o niž jde, ve které vyvlastněný se domáhá dle u,ta
novení § 103, 'Odstavec druhý, hor. zák. zvýšení náhrady o 17.359 K 64 h, 
netvrdí 7Á\lobce,.že bY náhrada v dClbě pozdravu <BegriiSSUI1)() dne 8. říína 
1912, kdy obdržel, jak sám v žalobě uvádí, písemní sdělení žalovaného 
těžířstva, že míní pOóOemky, o něž tu jde, vyvlastniti, pokud ·se týče v clobě 
vyvlastněnf, byla .nesprávně vy.šetřena, nýbrž, jak ze spiSl! o zajištění 
dúkaZ11 z wku 1919 zřejmě na jevo jde, domáhá se vyšší náhrady z du
vndu tO'i1<O, že v rooe 1919 každý d'ával přednost držbě nemovitosti před 
hotovými penězi, jakož i vzhledem k poklesu hodnoty peněz. Žalobce zne
uznává však pr,ávnÍ povahu odškodnění a účinek vyvlastnění. Ve všech 
pnpadech vyvlastněni jest podnikatel, k jehož prospěchu vyvlastnění se 
stalo, povinen vedle § 365 obě. zák. dátivyvlastněnémn přiměřené od
škodnění. Nahraditi ~luší vyvlastněnému netoliko cenu obecnou, nýbrž 
i zvláštní individuelní cenu předmětu vyvl'astněného. Úči'D!kem, vyvlast
nění jest ori-gi-nelní nabytí práva, jež tvoří předmět vyvlastnění. ve pro
spěch podnikatele a obmezení nebo zrušení vyvlastněného pr;iva na stra.nč 
vyvlastněného. Účinek ten n.astane po samém zákonu, aniž by při nemo
vitostech zapotřeblbylo zápisu do veřejných ·knih. V pHpadě vyvlastnění 
nemá tudÍ'ž vIož'enÍ do knih účinku ,konstitutivního, n:<rhrž m'á jen úči'nek 
cleklaratorní. Tento účinek nastává sám O' sobč, jakmile .iest řízení vy
vlastňovací hotov'o, t. j. nález vyvlastňovací nabyl moci práva <t_ pochli
kate~ na iehož prospěch vyvlastnění se děie, určenou náhradu. v>,vlast
uěnému zaplatil aneb bez výhrady k sOll!du uložil aneb aspoň dostatečně 
pojistil (srov. § 9 lit. cl zákona o koncesi železnic z·e dne 14. září 1854, 
pak§ 103 zák. hm.a §§ 34 anásli. zá'k. o vyvl""tnění k železničním účelům). 
V případě tomto pod,ní1JJky uvedené byly splněny a nastal tudíž plný 
účinek' vyvlastnění po samém zákonu. Poněvadž pak úřadem správním 
byla v nálezu' vyvlastňovacím vzhledem k t"mu, že uvedení pozemkú 
do dřívějšího 'slavu kultury po jich použilí k hornímu podniku prakticky 
provésti nelze, již pln á cena pozemků jakožto náhrada za odškodnění 
přisouzena a peníz takto vyšetřený k soudu uložen, tím po samém zá
konu nastal úplný účinek vyvlastnění a nemúž·e vyvlastněný více PDža
dovati rentu pozemkovou, která po uplynutí let se ob:ievila. Rozhodnou 
jest tedY v tom směm doba pozdravu" pokud se týče vyvlastnění. V ostat
nim poukazuje se ku správným v- podstatě dúvodúm rozsudku -v odpor 
vzatého. 
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Či:;. 401. 

I ten, kdo bezprávně nabyl věci {kráde~Ír, půjčiti jí lIIuzeněkomu 
jinému s právním účinkem, tedy i s právem žádati ji zpět. 

(Rozh. ze dne 4. února 1921, I~v I 46/20.) 

Jakub P. k'radI rodičům obílí a ·donášel je v: pytlech Marii L-ové, kde 
pytle nechal. Když mu - ač o to upomínal - pytle nebyly vráceny, do
máhal se žalobou vrácení jich. p'rocesní soud prvé stolice ža
lobě vyhověl podstatné z toho důvodu, že jde o půjčku a že ža,lovaná jest 
dle § 973 o'bč. zwk. povi.nna pytle vrátiti. Od vo I a c í s () u d :!jalObu za, 
mill. D ů v o cl y: Důvodné jest odvolání, pokud vytýká rozsudku ne
správné právní posouzení vČcÍ. V žalobě tvrdil žalobce, že na žádost 
žalované zapůjčil jí 21 pytlú, které na požádání měla vrátiti. Tvrdil tu 
tedy skutl<ové :Okolnos·ti, ze kterých bylo lze odvozovati nárok na vrá
cení pY11ú podl,e§ 973 obč. zák. o půjčce, o který předpis první soud"e 
skutečně t"ké svúj odsuzující výrok opřel. Avšak již při prvním ústním 
jednání a zejména při svém výslechu za účelem dukazu;ud~t žalobce o,kol-" 
nosti, ze kterých jde na jevo, že o nčja~é piIjčce pytlů za účelem jich 
užíváni na určitou do.bu, jak to zákon v § 971 obč. zák. předpokládá, ani 
řečÍ býti nemůže. Z okolností těch vyplývá n,aopak, že žalobce v létech 
1910-1913 (kdy neby') .ieště ani zletilým) kradl rodičům pytle s obilím, 
které - dle. svého tvrzení - nosil žalované (zcla úplatně, či bezplatně 
neříká se), kde pytle nechal, a později prý ji o vrácení pytlů llPominal, 
ale marně, Tyto skutkové okolnosti ovšem nejso," doplňkem ani vysvětle
ním oko,l'11ostí v žalobě uvedený-ch, nýbrž docela novými skutečnostmi, 
kterými mění se důvod žalobní. Ježto však žalovaná i o změněné žalobě 
hezodporu proiednávala,přeclpokládw se její sOILhlas dle § 235 c. ř. s. Jest 
nyní o,táz.kou, ikterých právních předpisů j·est na tuto 7Á\lobu použíti. O ža
lobu ze smlouvy o půjčku dle ~. 973 obč . .zák. a vůbec o žalobu z n ě
j a k é s m I ou v y nemúže se tu jednati, nebo,! nejde (u o ně.iaké p r á vn í 
jed n á n í mezi stranami, nýbrž o· krádež a podílnictví na krádeži. O ně
jaké kondikci pro bezdůvodné obohacení nelze tu rovněž mluviti, neboť 
i kdybyb:l"lo správné, že bylo na straně žalované obohacení .0 pytle a 
hyť i toto obohacení' by,lo .bezdÍlvoldrné, nestala se újma, s tím spojenci, 
žalobci, nýbrž vlastníkům pytli'!, tedy jeho rodičlllTI. Mohl'O by se tu t"dy 
co do právnické stmktury žaloby jednat, ien o žalobu vlastnickou pra
vou nebo publicianskon (§§ 366, 372 O'hč. zák.), neboť návrh žalobní zní, 
by mčité pytly byly vráceny. V tomto ,>méru však žahYbce v prvé sloliti 
nedokázal, ha ani netvrdil žádné z lJ'Ocls,tatných náležitostí žaloby vlast
nické tedy ahi, že: on jest vlastníkem pytlů, ani, že žalovaná pytle ty 
dosud ve své moci má (§ 369 o:bč. zák.), nebol mla tvrdí, ž·e jich nem.á. 
Ohledně žaloby z domnělého vlas·tnictví (§ '372 obč. zák.) nedokázal ža
Jobee ani platného titu-ln ani pravého způsobit nabytí držby svorných 
pytlů. Ježto pak z přednesení žalohcových vychází na .jevo, že pytle 
s obHim roldičům odejmul, není ani legitimován, by vrácení pytilI žádal. 

Ne i v y š š í s o u d vyho·věl dovolání a zmšiv rozsudek soudu odvo
lacího, vrátil mu věc, by ji znC>vu projednal a rozhodl. 
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DiIvody: 

DLužno souhlasiti se soudem odvolacím potud, že nemůže tu jíti o ža
lobu vlastniokou, kdyžtě žalobce v první stolici ani netvrdil vlastnictví 
ke spo:rnýrrn ,pytlům, a k tvrzení, v té příčině teprve v odvolacím řízení 

přednesenému, dle § 482 c, ř. S., nebylo lze přiblí"eti. Násleclkem toho není 
tu též dovoladho důvo,du § 503, čís. 2 c. ř. s. uplatňovaného proto, že 
soudem odvolacím nebyly připuštěny důkazy o tvrzení žalobcově, že mu 
pytle byly matl<ou dány d!o vlastnictví. Správně s,oud odvolací též vy
slovil, že ani kondikce pro bezdůvodné obohacení nemá místa. ježto ta
kováto kondikce předpokládá přírůstek majetku na újmu kondicie'ntovu, 
o této, VŠaJk nemůže býti řeči, když nebylo zjištěno, že, pytle byly žalob
covy. Naproti 'tomu sluší za mylný o"načiti názor soudu' odvolacího (§ 503, 
čís. 4 c, ř. s,l, ž,c nemůže tu jíti o žalohu z půji5ky ne,bD vůbec z nějaké 
smlouvy, protože prý neběží o právní jednání mezi stra'llam[, nSr.brž 
o krádež a podílnictví na krádeži. Záikon nežádá, by půjčitel byl vlastní' 
kem piIjčené věci, ač to bude pravidlem; zejména není nikterak vylou
čeno, že i ten, kdo b e z'p r á v II ě nabyl věci, pújčiti ji mlůže něknmu 
jinému s právním účinkem, tedy i s právem žádati věc zpět. Vždyť jen 
taJ<: může půjčitel po případě učiniti zadost své povinnosti náhradní vůči 
poškozenému. Půjčka pak nemusí se st.áti v)Tslovně, n3rbrž múže přijítí 

k místu též mlčky {§ 863 olbč, zák.l. Žalo'bce v té příčině tvrdil v ialobě, 
že pi'ljčil žalované sporné pytle, jež mtr tato na požádání měla vrátiti; 
a při ústním jednání přednesl, že žalovaná měla mu vrátiti pytle po vy
prá:zdnění, že ji vícekrát upomínal a že žalovaná ll'7A1ávala svů.i závazek. 
Soucl stoHce prvé pak .na základě přísežných výpovědí žalobce a jeho 
manželky zjisti1, že žalobce v letech 1910 až 1913 nosil žalované pytle 
s obilím, že ža10vaná brala je od něho a že bylo n v r a c e t i t"to 
Ilytle (celkem 21, jak v žalobě uvedenol, konečně že žalobce uoomínal ža
lovanou ,o pytle a ž,e tato slíbi'la, že zaplatí, až sežene peníze {z čeho 

by vyplí'valo, že mlčky uznávala svou povinnost, vrátiti pytle nebo na
hradrtl jeiich cenul. Ovšem nevysvítá z tohoto zjištěni, že by bylo u'Sta-· 
noveno bývalo, jak dlouho se má užívati- věci ani k černu; avš8.lk tu platí 
§ 974 Dbč. zák., podle něhož není v takovémto případě sice pravé smlouvy, 
nýbrž jen výpmsa, ale pÍljčitel múže dle Hbosti žádati nazpět věci pújčcné. 
Soud idlov'olací vys,lovuje tedy právní názor, že kdyby byla vzata za zá- . 
klad d'Otčená zj-ištění soudu prvého, bylo by lze právní poměr m<)zi stra
nami pOdřaditi alespoň pod ustanovení § 974 "bč, zák. a nárok na vrá
cení pytlů byll>y! podle lohoto článkw záJkoua odúvodněn. Leč dDvolacímu 
soud'U nelze. rozhodova,ti ve věd samé, poněvadž zjilštěnÍ· sDudu prvého 
a vůbec ooenění důkazÍl prvým soudcem byla v odvolání žalované v od'por 
vzata, sDud odvolací však se svého mylného stanDviska právního neza
býval se ,příslušnými vývody odvolacími. Nezbírvalo tudíž, než dle §§ 496 
čÍs. 2 a 513 c, ř. s. zru'šiti rozsudek soud~ odvolacího, pokud bvl v {)dpor 
vzat, a vrátiti věc v tomto rozsahu soudu ,odvolacímu k opětnému jednání 
a vynesení nového rozsudku. 
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Čís. 402. 

Závazku, převzatému smírem, vedle něhož se náiemce uvolil, byt do 
určité doby vykliditi, nelze čeliti námitkou,·že prý splnění závazkn jest 
nemožným, an nájemce není s to, by iiný byt si o()atři1. 

(Rozh. ze dne 4. únma 1920, Rv I 53/20,1 

Nájemce 'uzavřel dne 20. února 1919 s pronaj-ímatelcm smír, že se do 
urči,té doby (do srpna 1919) z bytu vystěhuje. Ježto však ne'bvl s to ani 
v místě, ani v okolí nalézti bytu, žalovat pronajímatole o určení, že smír 
jest neplatným. Pro c e s II í s o udp r v é s t o I i c e žalobě vyhověl 
v podstatě 'PrD'tD, že plnění, k němuž se nájemce smírem zavázal, jest dle 
§ 878 obč. zák nemožným, hledíc k naprostému nedostatku bytťt. O d
vol a c í s o II d nevy:htověl odvolán.í, nváživ, že smíT pro naprostou ne
možnost splnění závaZKU ža~obcem převzatého, po rozumu ~ 878 obč. zák. 
v doslovu § 89 nařízení ze dne 19. března 1916, Č. 69 ř. zák., jest neplat
ným a následkem to'ho bezúčinným, heboť vystěhování se žalobce zna
jatého bytu, které samo o. sobě by sice absolutně nemožným ne'bylo, jest 
naprosto nemožným proto, že žalobce jako člověk má zajisté nep.opka
teln}', přirozený tiáwk na to, by někdebydm a ne:maje, možmosti, dOl ji-

. ného bytu se nastěhovati, musel by se vystěhovati na ulici pod širé nebe. 
N c i v y š š í s o ll'd' žalobu zamítl. 

D ů vody: 

S hlediska dovolacího důvndu nesprávného právního PDsouzenÍ včci 
nelze dovolání upřHi oprávnění. Soud odvo,!ací, zjistiv, že ani v by;dHšti 
žalobce, ani v Plzni, ani' v o;kohlkh o·bcích a v obcích okresu plzeňského 
naprosto neleze nalé",ti bylu a že tomu, již tak bylo v době uzavřeného 
smÍ'fu, vyslovil ve shodě se ·soudem prvnÍ stolice názor, že žal'Obce vzav 
v soudním smíru ze dne 20, února 1919 na sebe povinnost nej'déle ve lhůtě 
srpnové se 7- bytu vystěhovati, tedy jej vykMiti a odevzdati, se zavázal 
k něčemu za stávajících okolno'Stí napro-sto nemožnému, kdežto přece 
jaJ<:o člověk má přirozený nárok na to, by někde bydlel a nemtlsil se vy
sběhovati na ulici plod širé nebe. Soud dovolací se nikterak neuzavhá hu
mármosH takového nazírání, nemůže -vŠa.k přes to přisvědčiti md'nění niž
ších sowdů, poněVadž je toho náhl1edu, že soudy jsou v občanských věcech 
právních p,ovolány k lomu, by ro.Zllod·ovaly o sQ,u'kromých právech· ob
čanú (čJ.. 1. uvoz. zák k j. n.l, nikoli však k tomu, by mima. pMu zwkol1a 
uspokojovaly určité sociwlnÍ potře.by, bYť i jich oprávněnost plně uzná
valy. Nemožnosti vykliditi ,byt, ja,k ostatně odvolací soud sám uznává, 
zdenel1í, že pruk vyklizení bytu má v zápěti nutnost hledati ji"ý byt, 
a že možnos1t nalézti jej iest sHžena, po· případě vůbec odňata, jest sice 
vel:rni tru·d'nou' skutečností nynější poválečné krise, sDud dlovollácí není 
však to,ho mínění, že by žalovaný proto, pOhěvadž žalobcům bllde po 
případě odňata možnost ukojiti p'otřcbll' nutného přístřeší, hyl povinen 
vzdáti se svého práva, platným právním řádem mu zaručeného. OtáZku, 
jak srovnati nabytá práva s nově se vysky'ÍnuvšÍmi nebo vzhledem 
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k mimořáldn51m pomerU111 s nebS'valou krutostí doh!hajícfmi sociálními 
potřehami a jak přizpůsobi'ti stav platného pTava změněným poměrúm 
sociálním a ,hospodářsk}Tm, pI:Ísluší řešiti ,činitelům zákonodárn\Tm. Pokud 
však činHelé_. v prvé řadě k tomu po;\r,olanf, nezasáhnou. sami ,íe sféru sou
kromých prárv jednotlivců v zájmp celku, není možno; soudům. by proti 
pIatným předpisům zákona braly ohled na sociální zájmy, byť i sebec\ú
ležitější. Správnost tohoto názoru vysvitne vlomlo případě také z úvahy, 
že by se stala m1ožnost, dáti výpověď se svolením soudu, zaru-čená pro
najímateli předpisy o ochranc nájemců, illl1'sorní, kdyby bylo umožněno 
nájemci, by se pwti excku6nímu vyklizení bytu bránil námitkou' nemož
nosti plnění, opÍrajkí Se o skutečnost, že nemůže jiného hy tu nalézti. Tím 
by se platně dané výpovMi stávaly ve stadiu exekuce znovu předmětem 
soudníbo přezkoumání a právomoc jejich byla bezúčinnou. S toho-lo sta
noviska jeví se smír mezi stranami o vyklizení bytu uzavřený platll}'111 
a účinným, posouzení věci nižšími stolicemi však právně myln:\"rm. 

Čís. 403. 

Právní povaha smlouvy o dodání pracovních si!. 

(Rozh. ze dne 4. ún-ora 1920, l~v II 2/20,) 

Zal obce zavázal se žalovanému těžařstvu, že mu dodá 40 dělníkú ku 
pracím za ujednanou odměnll dle hlava po·čtu směn až do odvolání. Za
loboe najal paJk děl'n;lky a dostavi,l se s nimi drne 18. prosince 1918 k žalo
vanému, kde praoovaliza žalob-cova d02loru dle pou-kazlt žalovaného. Ze 
mzdy, již zapravovala žalovaná strana dle úmluvy žalobci, vyplácel tento 
dělnlkům, co s nimi ujednal, to, o'č bylo mu žalovanou stranou více vy.pla
ceno, by-ln jehlO ziskem. Zalobce nepřevzal jiného závazku. nežli že dělníky 
dbdá, jmenovitě ne.ručil za prawvní výsledek. Dne 15. února 1919 zrnšila 
žalovaná strana smlouvu výpovědí na 14 dnil. Zalohce. opíraje se o § 1159 
obč. zák.,domwhal se náhrady, protože žalovaná nedodržela 4nedělní lhůty 
výpovědní. P fO c'e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobll zamítl. D lt vod y: 
Smffiouva, o niž tu j'de, příčí se neje'u ·dobrým mravum L nirhrž i zákonu; za
městnanci 'kIladou se na roveň věcem ft jsou uváděni v takov,ou h'ospodář
skou i so'Ciá:lní závislost, že odporuje to státnímu zák\. zák. čís. 142 (§ 7), 
pokud se týče stěžejní zásadě občanského záboníka (~ 16). Každý člověk 
může valně nakládati .SViOU pracovní silou, může .ii dáti do cjIzích služ.cb. 
Leč o cizí pracovní síle nelze se smlouvati, ježto člověk není věcí <§ 285 
oibč. z{;k.) a může býti v právním vztahu pouze podmětem. nikoliv však 
přeclmětem. Již z tohotoblediska jest smlouva ncplatnou dle § 879 obe. 
zá!k., nehledíc ani k ,tomu, že § 1153 obč. zák. stanoví .. že nárok na služby 
nel"e převésti. Zaměstna,vatel není tudíž oprávněn, by nár.ok na služby za
městnanoovy p,řeváděl na jiného. úmluvy, tomu se příčící, jsou protizá
konné a tU!díž nep1atné (§ 879 obč. zák.). O d vol a c í s o u cl potvrdil rOz
sudek wudu prvé stolice, v podstatě z těchto právni'Ch úvah: S názorem 
prvého soudo nelze SO'uhlasiti, vždy! .c\;ělnici zavázali se žalobci títn zpu
sobem, že budou na jeh'O žádost pracovati v pod1Jiku žalované strany; 
nelze tudíž tvrditi, že ,by jich bylo žalobcem použito v právním .obchodu 
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jeho včcí, nebyliť proti své vůli nuceni, by PHlPŮjčili své sílY ,ku pracím 
v podniku žalované firmy. Odvolací soud vychází z názoru, že tu ide 
o smlouvu zvláštního dmhu, dle níž dodává ža].obce žalované firmě za 
odměnu dělníky, by jí konali služby. Žalobce jest zde po'dnikatelem, jenž 
najímá pracovní: sRv, .bY je dodal žalované strane ua práci, staraje se sám 
o t'O,by mzda byla vyplacena a pojišťovací .příspěvky byly zapraveny. 
Žal()bce nezavázal se tudíž žalované, že jí bude kona:ti sluŽ!by,uýbrž že jí 
dodá pracovní síly. Smlouvu, již strany uzavřely, nelze 'Označiti iako 
smlouvu služební, nýbrž jako· smlouvu zvláštního druhu. na niž nelze 
použíti př"d!pisů o smlouvě služební najmě předpis'l o výpovědi. Dle "b
sahu smlouvy mohla ji žalovaná kdykoliV zrušiti, to jest bez výpověeli roz
váza'ti, ježto se žalobce zavázal, že jí bude dodávati dělníky za úp·latu až 
do odvolání. OIstatně i kdcy:by šlo o smlouvu služební ve smysln §I 1151 
obč. zák. a too služební poměr ve smyslu § 1159 a) obč. zák., jenž týká 
se služeb vyššího drúhn a vyžaduje větš~ část pracovní činnosti za'měst
naneovy, byla byžallYba neodúvodněna, ježto jest zjištěno, že .žalovaná 
dodržela 14denní výpovědní lhůtu § 1159 b) ob'č. zák. Vždy I pracovní po
měr netrval celé tři měsíce (od 18. listopadu 1918 do 15. února 1919). 

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

Dúvody: 

Nesprávné posouzení právní shledává žalobce v lom, že odvolací soud, 
zamLtaje názor žalubcův, že pom'ěr mezi ním a žalovaným těžařstvem by 
byllY .pokládaii za poměr služební dle § 1151 a násl. obě. zák., prohláSil 
smlcmv,u, O' níž se žalobce olp~rá, za contractmrn sui generis. Soud dlovolací 
sdílí v tomto ohledu 'PTávní ná~or soudu odvolacího a poukazuj'e naodů
v'odnění rozsudku odvo,lacího, k němuž vůči vývodům žalobcova dovolání 
připojuje ještě tolik, že to, v čem žal'O,bco vidi práce či služby, tDtiž do
",or nůd dělníky, clo'V'lňování l1ebo zmenšovhí jich počtu, placení mzdy. 
placení příspěv,klt pojiš.fovacích, bylcy úkony, jež žalobce VYkonával nikoli 
pro ,majetkovou sféru žalovanéhol t-ěžířstva, ný:hrž ve svŮii prospěch; 
úkony" ty vesmés byly formou, v níž se jevHa činnost žalobce jako pod
nikatele, nebyly však předmětem smTouvyuzavřené mezi žalobcem a ža
lorvanou stranou. Ostatně, i kdyby p,oměr mezi sp'Ornými stranami měl býti 
považován za smlouvu služební, nebylo .by lze žaloboově dovolání vy
hověti z důvodU! toho, že poměr ten byl ukončen řádnou výpovědi. jak 
správně advolací sou'd v rozsudku svém odůV'()dnil. . 

Čis. 404. 

Při nesrovnalosti mezi mapou pozemkovou a katastrální. rozhodným 
jest pro držební a vlastnické pOÍl1ěry stav mapy knihovní, leda že by 
jinak prokázána byla neshoda tohoto stavn se stavem skutečným. 

(Rozh. ze dne 4. února 1920, Rv JI 3í20.) 

Mezi žal'obci a žalovanými bylosporno vlastnictví ku staré zdi. Ža
lobci dovolávali se eviden'ční katastrální mapy, v níž byla sporná zeď za-
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kreslena v zahradě žalobců, kdežto v p-nzemlmvé mapě, .iíž dovolávali se 
žalovaní, 1:>yl'a zakreslena ]}ři domku žalovaných. Pro c e sní s o II d 
p r v é s t o I i c e vyhc>včl žalobě, domáhající se určení, že sporná zeď jest 
vlastnictvím žalobců podstatně z toho důvodu, že evidenční katastrální 
mapa činí plný důkaz o podobě a hranici parcel, v ní zakreslených, a že 
tato mapa, ježto pozemková mapa jest ]}ouholl' její kopií, je základem 
z něhož dlužno vycházeti při otázce, v jakých mezích a hranicich bylo na: 
by to vlastnictví k té které parcele. O d vol a c í s o II dl zamHl' žalobu. 
Tlu vod 0': Evidenční katastrállní mapn nelze považovatlza originál apo
zemkovou mapu jen za kopii, tak že by toliko evid'enční katastrální mapu 
bylo, bráti za měřítko a základ při posuzování r1ozllOhy pozemkový-chl částí 
a ,rozsahu vlastnictví k nim. Při zakládání ]}ozemkových knih (viz dotyčné 
~:,k~t;;y~ na, př. z1ko" pro n2arkrabství Moravské ze dne 2. června 1874, 
CIS. YI I. zak. § 16) byla ovsem pro pozemkovou kmhu vzata z evidenční 
katastrální mapy kopie, by tak i pozemková kniha měla olbraz Wlohy 
pal~ce~, v pozemkové knize se vyskytujících, ale tato kopie potom, po pří
slusnych o]}ravách a doplněních, kopií býti přestala a jest nyní samostat
nou mapou, již dlužnO' v prvé řadě vzíti v úvahu při poslizování POměr.ll té 
~i oné parcely a k níž mflže bý,ti evidenční katastrální mapa při vzata jen 
Jako pomůcka na vysv,etlení. Evidenční katastrMní mapa netvoří důkazu 
o vlastnictví k té mlb oné parcele nebo části Její, "niž je tato mapa plným 
dúkazem 'C' výměře a hrau;ci zakreslených v ní parcel. Důkazem o' vlast
nictví k pozemkům není katastrální mapa proto, že není součás!ipo,zemc 
kovéknihy a že není určena k tomu, by tvořila důkaz o vlastnictví, k ]}o
zemkllm; vždyť určena je pro účely herniční (viz k tomu Randa: Vlast
nictví IV. vyd; str. 174). Že by pak katastrální mapa byla přesným obra
zem pozemků, v ní zakreslených, a že by podávala PhlÝ důkaz o jejich 
výměře a hranidch, není vysJ,oveno žádným zákonem: naopak tím,. že 
zákony o zakládání ]}ozemkových knih (§ 16,21,28 zákona ze dne 5. pro
since 187 4, Čí~,. 92z. zák pm krM. Ceské a zákona ze dne 2. června 1874, 
čís. 'Fl ř. zák prn marlu. Moravské) u'stanovují, že šetřeníipři zakládání 
pozemkových knih má se také zabývati správností kopie katastrální mapy 
a že se má koopie ta dle potřeby opraviti a dále tím, že i ,~ 10 zákona ze ' 
dne 23. kvétna 1883, čís. 83 ř. zák. přikazuje, by katastrální mapa byla 
podle skutečnosti opravována, uznává se přímo i v zákoně možnost- ne
shady katastrální mapy se skutečností a tím i možnost nesprávnosti' té 
ma.py, čímž ovšem je i ř,ečeno, že katastrá'lní mapa není pln:(;m dú.kazem 
o rozloze, výměře a hranicích parcel pozemkových. (Viz k tomu Randa: 
Eigentumsrecht z roku 1893 str. 480, IVrainz § 191 VI., rozh. 01. U. n. ř. 
3264, 4487 a 4810). Proto první soudce, který opřel svůj výrok, že sporná 
zeď p:l'tří ,do vlastnictví Žalobců, toJibo o evidenční katastrální ma]}u, ač
koliv tu nebylo jiných důkazú pro vlastnictví jjch, a správnost katastrální 
mapy nemyla ničím podepřena a naopak již neshoda mezi katastrální 
ma]}ou a mapou ]}ozemkovou a předloženými snímky plánů ]}ochybnost 
o správnosti katastrální mapy vzbuzovati musela, pochy-bH, kdYž dúkaz 
o vlastnictví žalobců ku sporné zdí za poodaný vzal a vlastnictví to ža
lobcům ]}řiznal. .lcžto však žalobci kromě evidenční katastrální ma]}y ji
ného dúka2lu pro své vlastnictví nepodali a tento dúkaz, jak zmíněno, 
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k prúkazu vlastnictví nestačí, nelze vlastnicfvi žalůbcLt k (mé hraniční zdi 
vzíti za prokázáno. 

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

D ů vod y: 

Mapa katastrální byla založena k účelům daně ]}ozemkové, a slouží do
sud témuž účelu, při čemž ovšem clle způsr;bu svého založení podává take 
objasnění o poloze, rozloze a ohraničení jednotlivých pozemkových 
parcel. Přízltkládání nových knih' pozemkových byla metpa katastrální -
po reambulaci katastru daně pozemkové ve smyslu zákona ze dne 24. 
května 1869, čís. 88 ř. zák. ,opravená, - základem zří,zení nových knih po
zemkových, při čemž ve smyslu zákona ze dne 2. června 1874 čís. 97 ř. 
zák. a nařízení' min. spravedlnosti ze dne 10. července 1874 čÍs. 103 ř. ;cák. 
byla správnost a ú]}lnost pořízených ko,pii katastrální mapy přezkoumána, 
dle nich byly pořízeny odborní,ky indikační náčrlky(skizy) map, a bylo 
nadále p:l'k používáno mí,sto map katastrálních těchto opravených náčrtků. 
Tak vznikla mapa knihy pozemkové, která od té doby stala se samostat
nou institucí, a dle výnosu ministerstva spravedlnosti ze dne 11. dubna 
1878 čls. 3675 vydaného k ustanoveni § 74 ob. knih. zák. podstatnou sou
částkou knihy pOťlemikové. Proto dovolatelé neprávem prohlašují kata~ 
sJrální mapu za ori'ginál, a mapu knihy poz'emkové za kopii, a že v při
oadě nesouhlasu mezi nimi; jest iedině rozhodn~rm 'stav vyznačený v m·apč 
katastrální. Dle záKona o evidenci katastm daně pozemkové ze dne 23. 
května 1883 čís. 83 ř. zák dlužno ovšem toho dbáti, by katastr da:nč po
zemikové by! s pozemkovou kniho II držen ve stálém souhJ.asu. ale z voho 
ještě neplyne nikteraik, že v tom případě, nesouhlasí-li obě ma]}y mezi 
$ebou, je rozhodnou mapa katastrální.; neboť prvním účelem, zmíněného 
zá:kona jest, by stav map odpovídal skutečnosti, a není právě vzbledem 
k tomuto zákonu: který nesprávné zakreslení do mapy katastrální i mapy 
pozemkové knihy předvídá, niktemk vyloučeno, že mapa katastrální vy
kl<ZlIie o]}roti skuteČ!llémn stavu věci v přírodě, - co do rozloby a hranic 
iednotlivých pozemkových parcel nesrovnalosti, vyžadující opravy je,jí dle 
skutečnosti.. Z toho a také z povahy věci samé vychází na jevo. že ž:íodné 
z těcbto map nelze ohledně rozlohy, polohy a hranic ,parcel jednotlivých 
přiikládati významu konstitutivního; deklarativní význam mohou však 
míti jen 'potud, pokud opDoti nim nenÍ' dilvodných pochybností o jich 
~právnosti. 

Čís. 405. 

Doložkou nll faktuře: »splatno a žalovatelno v •.. « zakládá se za pod
mínek § 88, odstavec druhý, j. n. nejen sudiště, nýbrž ujednává se i splniŠtě 
smlonvy. . 

Cizozemský dlužník pohledávky, znějící na koruny a splatné na území 
čs. republiky, jenž otálel se zapravením přes dohu splatnosti až do zapo
četí akce okolkovací, jest povinen platiti v čs. korunách. 

O(ozh. ze dne 4. února 1920, Rv II 7/20.) 
Civilnf rozhodnlltl II 7 



Žalovaná firma měla~plniti žalúbci dné 18. ledna ~ 1919 na základě účtu, 
jenž obsahov'l'l doložku: »splatno a žalovatclno v Moravské Ostravě" 
a v němž byla pocl firmou žalobcovou. uvedena čísla jeho -kont u Vídeňské 
a Budapeštské poštovní spořitelny. Žalovaná zaplatila dluhovaný pemz 
dne ll. února 1919 na konto žalobcovo II Vídeňské 'poštovn[ spořitelny, 
žalobce však plat neuznal a domáhá se zaplacení peníze toho v Moravské 
Ostra'Vě. Pro c e sní s o n d p r v é s tol i c e .žalobu zamítl. D ů vod y: 
Žalovaná firma sprostila se, plativši dne ll. února 1919 u Vídeňské po
štorvníspořitelny, nepochybně svého závazku vzhledem k tomu, že i v ji
ných případech - jsouc se žalobcem v abchodnim spojení - platila na 
jeho konvo u Vídeňské poštovní spořitelny a na faktuře, jež byla v tomto 
případě zaslána, byla označena ja!k Vídeňskfu tak i Bil'dapeštlská poštovní 
spořitelna jako platiště, nehledíc k tomu, že žalobce tím, že mu byl peníz 
připsán k dohru, ujal se jeho držení a tehdy nebYlo ještě různé měny ve 
Vidni a v Moravské Ostravě. IJdaj žalobcův, že poukaz ov a-I ve faktuře 
na' konti poštQ.vních spořitelen pouze z důvodů reklamních.iest vratkým 
a odporuje nbchodním zvyklostem. Žalobce měl, by vyloučil plat u Ví
deňské pooštovní spořitelny, dodatek ten ve faktuře škrtnouti nebo jiným 
způsabem "IMi žalované na jevo, že dlužno platiti u Pražské Doštovní spo
řitelny nebo II nějaké banky na území československé republiky. Pak by 
ovšem byla žalovaná dle čl. 325 obeh. zák povinna. by zaslala dlužný 
peníz ,do Moravské Ostravy nebo ·ústavňm shora nazna,čeným. Núsledky, 
jež přivodila opatřernčeskosl'ovenské a rakouské vlády po té vY'danil, 
postihují žalobce, ježto neučinÍ<l ohledně placení příslušných disPosic. O d
vol a.c í s () u d potvrdil- rozsudek soudu prvé stolice. O ů vod y: 000-
lo~ka faktury »zahlbar und klagbar in ... " má za účel, by za,ložila sudi'ště 
ve smy,slu § 88 j. n. a nevyl'učuje nikterak, by bylo ve faktuře ješ!ě kromě 
toho udáno iiné místo jak" platiště, kam třebadlU!žný peníz zaslati. Tim, 
že neb",l", ve faktuře škrtnuto číslo žalobcova účtu' ll. Ví'deňské poštovní 
spořitelny, byla Vídeňská poštovní spořitelna označena jakoplatiště a 
byla proto žalovallá firma oprávněna, by tamže platila, když tě důvodně 
musela předpokládati, že žal"bce bude disponovati s po-ukázanými penězi 
vůči svým věřitelům v republice německorakouské. Dlužno tudíž z toho, 
co.uvedeno, jakož i ze znění čl. 325 ohch. zák za to míti, že vplat u Ví
deň,ské poštovní spořiteLny odpovídal úmyslu žalobcovu a že žalovaná 
byla oprávněna dluhovaný peníz tam vplatiti. Vídeňská poštovní spoři" 
telna byla plllOmocníkem 7Jllobcovým a dle § 1424 ohe. zák. jest platiti 
buď žalobci nebo j~ho zmocněnci;. V clearln'll'Ovém řízeni poštovní spo
řitelny jest tato plnomocnlkem majitele konta a nikoliv toho. kdo vplat 
činí, a jest p,la-cení dokonáno již vplatem, niko-1iv teprve. tim, že byl ma
jitel konta o vpl3Jtu zpraveu. Naříiení ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb, z. 
a n. romu nijak nebrání, zakazujíc pouze převod pohledaností do území 
repUbli~ Československé.ŽalQpce mohl svou pohledaností libovoluě disc 
ponovati, ba mohl j; i zpět poukilzatř žalovanému a stíhají ho proto ná
sledky, jež povstaly Hm, že neučinH disposic. 

N e.j v y šš í s ou dl, vyhověv dovolání, uznal dle žalobv. 

Di'lvody: 

Nelze přisvědčiti odvolacimu soudu v tom, že doložkou na faktuře 
»zahlbar und klag,bar in Mahr. Ostrau« založello bylo pouze splniště 
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dle § 88, odstavec druh~' j. n. Otázka, zda tato na faktU'rách obvyklá 
daložka má pouze význam procesuální, či zároveň též v:VTznam"- mater-ielně 
právní, rozřešena v posléz řečeném smyslu ustanovením § 88 j. n, Dle 
nadpisn t(>I1OtO paragrafu upraveno jí sudiště místa splnění. Oúvodem pří
slušnosti jeh() jest iak v odstavci ]lrvém, tak v odstavci druhém§uSó i. n., 
že v ~obvodu soudu je ujednané splniště smlouvy. Rozdíl jeví se pouze 
ve formě úmluvy o splništi smlollvy. Dle prvého odstavce vyhledává se 
písemně prokázaná dohoda, dle druhého odstavce stačí, že za podmínek 
tam stanovených byla bez námilky přijata faktura, opatřená doložkou 
splatno<sti a žalovatelnosti. V tom i onom přípaoďě uznává se však slldiště 
jako dúsleclek splniště. Bylo by proto nelogickým, kdyby neuznávala se 
příčina a přes to trvalo. se l1a dilsledku příčiny. Při správl1'ém výkladu 
zákona nutno proto vycházeti z předpolk1adu, že splništěm fakturovaného 
peníze byla Mor. Ostrava. Tomn-li tak, lze za placeni llznati pouze ta
kový jeho způsob, jímž bYlo' by žalující firmě umož11ěno, by s kupní ce
nou ve splništl volně a nec>bmezene; nakládala. Poukazem dlllžného pe
níze dne ll. únolra 1919 Vídeňskou po'šlovn, sI1ořitelnou řečené náležitosti 
řá:dnéh'O placení vyhověno uebylo. Lze stranou ponechati otázku, byla-li 
žalovaná firma oprávněna spatřovati v poukazu faktury na konto žalující 
firmy u Vídeň'ské .poŠWvní 'spořiteluy určení platebníh(} místa a by-la-li 
následkem fo'ho přes řeče'llou ·dol-ožku ve faktuře oprávněna fakturovaný 
penlz zmíněnou spořitelno," poukázati. Tato otázka přicházela by v úvabu, 
kdyby žalovaná firma platila v čas. Tomu však nefrí tak. Nesporno, že 
fakturovaný peníz by~ splatným hned po dodání "boží, tlldíž dnem 18. 
ledna 1919 neh alespoň bez zbytečného prodlení. Byl však, jak rovněž 
nesp()'fno, .poukáozán u Vídeňské p,oštovnÍ spořitelny teprve dne ll. února 
1919, tudiž s opozděním neomluvitelným, zvláště, uváží-li se tehdeď-ší ne
íistépoměry peněžníh.o a mezinárodního obchodování. Byla proto žalo
vaná firma dne ll. února 1919 s pl'acením M v prodlení a jí na vrub jde 
změna poměrů, jež mezitím se lldila, aniž ,by pro její zodpovědnost zále
želo dále na tom, zda o změněných poměrech věděla nebo věděti musela. 
TaJmvoulo podstatnou zrněnou poměrů bylo vydání nařízení vlády Česko
slovenské republiky ze dne 6. února 1919 čj,s.57. sb. z. a n., jež téhož 
dne na-bylo působnosti. Jím, jak žalovaná firma v odvolací olduovMi sama 
uznává, znemož,něno žalující firmě, by penízem, dne ll. ÍlnOTa 1919 u Ra
kOll~ké poštovllf spořite-Iny pOUlkáza-ným, v tuzemsku, tudíž zejména ve 
splníšti, y,olně nakládala, najmě pak, by učinila v tuzemsku z"dost před
pisům o okolkování bankovek. Neměla-Ji však této mOžnosti. -nevY'hovo
valo placení a to vinou žalované fi~my úm.1uv-ě Dr splništi kupnÍI oeny a 
ne'bYlo ř.dným placením. Proto je zcela lhostejno, mohla-li žalud,cí dohro. 
])isem u Rakouské poštovní spořitelny dispo,novati alespoň v cizině. Stonto 
obmezenoll dis]YQ'Siční možno-stí žalobkyně hledíc na "jednané solništjS ne
byla nucena se s!>Okojiti. Poukazuje-li žalovaná firma k tomu, že hyl'o 
lIa ža!uJkí firmě, by dobr'opis zpět na žaclova'llou ]Jonká'zala, ",apomíná, 
že dle jeriiho vlastllího udáni v odpONšdu na žalolhu nebylomoŽllo docíUti 
k zpětnému po-wkazu nutného za tím účelem souhJIasu německo-r"kouského 
státního úřadw pro iinance. Také ne]Jříznlvé následky této ,okolnosti jdou 
na vrwb žaloyané firmy, po'něvadž, jak řečeno, pokusila se platiti opozděně. 
Ježto tndlž,! jalk dolíčeno, P011kázání peněz Rakouskou poštovni ·spoři
teln01l nel-ze 1Iznati za řádné .placeni a proto za placení vůbec. jest žalující 

7' 
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fiľll~a v pf,ávu j do;náhá-li se bez ohieůuluI-ro zar.nacem faktur~o\ra-f.-ého 
pemze. Prayem. vsa,!' také požaduje žalující firma na žalované, by nyní 
plat;la, v kor~na~h ceskoslovenských. Následkem procl!ení v'placení jest 
tO~IZ zaJovana flrm!l povmna, by poskytla žalující firmě to. co bv tato 
mela, kdyby bylo byval,o placeno včas. V tom případě byly by pen{ze do
sta.ll( se ,do mkoll žalující firmy před tuzem. okolkováním bankovek a ža
I~:~I m~la GJy dn,;s f,:kturovaný peníz v korunách okOlkovaných, tudíž 
týz pemz v korunach ceskoslovenských. Namítá-Ii posléze žalovaná firma 
teprve, v d?vola:í odp,uvědi, že žal,ující fúrma ze své strany peníz, jí u Ra
kuu:,":e . postuvm, spontelny poukazaný, dosud nevrátila aniž vrátiti se 
nablzl, Je tato namltka Jednak nepřípustnou novotou. jednak lichá iežto 
žalovaná firma ani netvr'dí, že by nyní Rakouský státní úřad pro fin"ance 
by) ochoten .dáti souholas k zpětnému poukazu. . 

Čís. 406. 

Nemanželské dítě n\lmá proti otci nároku na výbavu. 

(Rozh.ze dne 10. února 1920, R I 30120.) 

NCIrulnželský otec uzavřel v 1". 1897 smír s pornčnikem své dcery 
:oku 18~6 narozené, jímž složil do sirotčí pokladny 600 K s tím, že ve~ 
skery, llar?ky nemanželské dcery proU němu jsou vyrovnány __ V roce 
1919 domahala s: noo:anže1'Sk~ dcera, nyní šv"dlella, zamý,šlejíc se, pro
vdat>, n~ n,emanzelskem O~tCl za~obou 10.000 K: na zaopatření, uvádějíc 
JmenOVl"e, ze se maJetkove pomery otcovy zlepšily. P TO C e sn í s o u d 
p ~ v é s t o I i ce žalobu zamítl. D ů vod y: Žalobkyně odůvod,ňujc' ~vÍti 
narok 1~,~r.01i }alovanému jako svému' nemartže,lskému atd tím. že mohlq. 
by', dOCI!Itl s~atkem slušného zaopatření, že však pm nemaietnost ne
muze Sl opatnll anI nutného nábytkn a nářadí. a že. teprve poskytnutím 
10.000 ,K se, strany žaliovaného sňatek ten a tudíž i zaopatření, k němuž 
~e:na~ZeI'sk? ote'c J~st p:o úkonu povinen, bylo by jí umožněno. Ž~dá tedy 
receny,pem;; polClle sveho udání na opatření výbavy. SOl!dce má však 
za to,. ze narok -uvedený žalo.bkyni rt-epfÍ,sluši, poněvadž ve s,rtlÍru _, uj~d
nancill, v r. 1897 mezi jeHm porUlčníkem, a žalova,n:~rm, a schvMeném' SOl1-

d<::n!>or,učenským nároku na zaopatření i výbavu poručník žal'c>bkyně 
Jemu; J~enem ~e právoplatně zřekl, spokojiv se jednou Pro vždy se 600 K, 
k!ere z~lo~any pr? žalobkyni do sirotčí pokladny složil.Prohlási,l, totiž 
zak0l!-ny zastupce. zalobkyne ve smíru tom výslovně, že řečenÝm penízem 
JSOU ~ednou. P!O vždy a zúplna vyravnány veškeré náraky,. které by ne
~1~Í1la pr~ÍI za.fov!ném~u . míti mohla, kdyby byl nemanželským otcem 
J~l'~ u~nan. ~eJmena naroky na poskytování výživy, vvchování. zaopa
trem; ~ena,vybavy a vůbec které nároky, z pornem nemanželského otce 
ku dl~~-tlPlYnoucí, a že nemá na žalovaném ničeho více požadovati. Toto 
prohlasení žal.obkyně, učiněné zákonným zástu:pcem jejím. jest po náhledu 
so~dl1. pro ni dosud závazným. Vždyt podle ustanovení § 1380 obč. zák. 
sml~ .]:stsml?uv,)U: ~terou smluvní strany určují právo sporné\1eb po
ch~bne .tak, ;;e kazda ze stran něco dáti neb něčeho opominouti se za
vaze. V narovnání žalovaný zavázal se k peněžitému plnční a žal()bkyně 
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vzdala se případných nároků, které by snad měla proti němu. ta,kže tím 
povstala platná smlouva, jejíž závazek iest žalobkyně povinna doď;ržeti 
a nemůže proto domáhati se nároku z ~tcovství ž~lovaného, kterých se 
ve smlouvě té vzdala. Nárok na zaopatření nemilže vša'k žal{)bkyněopí
rati ani o okolnost, že majetkové poměry žalovaného se změnily a že 
dodatečnč nabyl značného majetku. Nehledíc k tomu, že žalovaný již 
v době smíru byl stavitelem, jak v písemném vyhotovení smíru jest uve
deno, takže mohl zákonný zásÍllpce s možností zbohatnutí jeho počítati, 
jest znění smíru v tom ohledu úplně jasným, že úmysl stran nesl se k tomu, 
by žalovaný pro všechny podobné případy sproštěn byl závazků z ne
manželského otcovství. Jest tedy prOhlášení žalobkyně, že se všech ná
roků proti němu vzdává i za zmíněných poměrú pro 111 závazným. Soudce 
jest sice tem" náhle,du, že i přes toto prohlášení moh'la by žalobkyně 
proti žalovanému upla'tňovati nárok na nutnou výživu, Iodyby jí neměla, 
poněvadž z ustanovení §§ 795 a 1481 -obč. zák lze dovozovati, že tento 
nárok, přísll1šející nemanželskému dítěti podle § L66o,bč. zák proti jeho 
otci, jest právem nezadatelným, jehož vúbec vzdáti se nemůže. Nárok 
takovÝ' se však ve SPOlU tomto nel1'platňuie a nutná výživa žalobkyně 
při jejlm věku, schopnosti k vScdělku a skutečném zaměstnání švadleny 
není vůbec ohrožena. O ,d vol a c í s O' u d rozsudek soudu prvé stolice 
zrušil a uložil mu, hy, vyĎkav právom'Dei, řízení 'doplnil a nové ro:z-hod
nutí vydal, při čemž vycházel z tohoto práv.ní·ho názoru: Nelze přisvěd
čiti l1á'zoru prvé stolice, že smír za všech ~kolností definitivně vyloučil 
nároky nemanželskéhO' dítěte proti nemanželskému oteL Jedná se v tomtO' 
sporu o nárok na zaopatření dilěte ve smyslu Š 166 ohč. zák, nárok ten 
dlužno posuzovati -p.rávě tak, jako nátok na výž-ivu' nemanž"elského -df
tčte, a jako nernůže smír, uzavřený ohledně výžirvy, ,přt značně změně
ných poměrech majetloových nemanželskéh'O otce v jehO' pros,pěch 'vy
loučiti dmnáMní se lepší výživy; ták platí zaji>sté. totéž i oMedně zaopa
třenÍ. Když smír zmí'něný se uzavíral, nebylo ovšem jisto, zdali vůb"c 
a v jaké výši by, svého času se nárok na zilJopatřeni mohl uplatňo,vati, 
neb()ť o nárokll tom možno jednati teprve, kdy dítě nemanželské jíž vy
stoupiLo'z výchovy. Strany uzavírající smír zajisté nepočÍ,taly s tíim, Jaké 
budou potřeby žalujíd a jaké budol! poměry v době, kdy bude s to, 
uplatňovati svůj nárok a také ne, iaké bu'dou majetkové poměr V neman
želského otce. Žalobkyně tvrdí, že mai'etkové poměry žalovaného jsou 
nyní velmi výhodné, mluví o majetku v ceně několika milionů korun. Za 
těchto o,k()lností dospěl odvolací soud k úsudku, že smír. třeba iím mělY 
býti dalšl nároky žalobkyně na zaopatření" vYbavu a věno vy)&učeny, 
nároků těch nemůž.e d'efinitivně vyloučiti, neboť se jedná (j podstatně jiný 
předmět, nežli jaký tehdy strany mOhly míti na mysli (§ 1358 obč. zák.). 

Ne lv y,š Š í s o II d zrušil 11snesenÍ' odvolacího soudu a uložil mu, 
by hez ohledu na 'právní- stanovisko, v něm zauJaté, rozhodl ve věci: s-amé. 

D Ů vo dy: 

Usnesení v odpor vzaté vychází z názoru, že nárok na z.aopa třeni 
nemanželského dítěte ve smyslu ~ 166 ob:;. úk. dlužno Dosuzovati právě 
tak, jako nárook na jeho výživu. Avšak nepráveÍn. Nemanželské dítě jest 
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sice oprávněno žádatl na nemanzelskcm otci př~' peníz za účelem 
svého zaopatření, avšak jen tehdy. isou-li tu takové okolnosti. které sku
tečnou a nutnou potřebu t"kového zaopatření vyžad,uic'Vzhledem k usta
novením § 220 obč. zák. sluší pod zaopatřením rozumčti poskytnuti mož
nosti, by dítě trvale a sam<Jstatně se živiti mohlo. Je-li tohoto účele do
saženo, nemá nemanželské dítě nároku na další nějaké zaopatření, leč že 
~y je zvláštní poměry, na př. tělesná neho duševní vada ospravedlňovalY. 
~al?bkyně )est švadlenou, nelvpd,í v žalobě, že by výdělek její k iejí vý
Zlve nestaclI, neb že by tu byly zvláštní poměry, jeH iinaké zaopatření 
vyžac!ujíCÍ'. Poměry. otce tu nepadají na váhu, neboť dúvody zvláštniho 
zao:pa1ření ndežf ve jmění otcově, nýbrž v osobě a v poměrech dítěte za
opatření potřebujícího. Mimo to žalobkyně nedomáhá se žalobou za'opa
~řenf, ,nýb:ž požaduje zažalovanSr obnos na zakou'pení výbavy, uvádějíc, 
ze ma znamost -a že pro svou chudobu nemů'že SL' opatřiti nářadí a' ne
zbytný náby;(ek do manželství. Avšak výbavu nelze pokládati za zaopa
tření, byt i žalobkyni umožnila uzavření sňatku. Výbava jest ve smyslu 
§ 1231 obč. záJk. ono jmění, které pOskytují Jodiče synovi za účelem 
první~1{) zařízení domácnosti a jest tedy nárok na výbavu zcela odlišným 
od nar10ku na zaopatření spočívajícího, jak Hž uvedeno, 'V poskytnutí 
mO'žnosti, samostatně se živiti. Nárok na výbavu posuzovati sluší dle 
ustanoveni §§ 1220 'až 1232 obč. zák., týkajících se věna:. Z těchio ustano
vení, zejména z PO'slední věty § 1220 obo. zák. vyplýVá, že nemanželské 
dítě nemá proti otci ná,roku na výbavu. 

Čís. 407. 

Právomoc a vykonatelnost nález .. rozhodčího soudu musí ua nálezu 
všemi členy rozhodčího souduhýti potvrzena. Jinak není nález vykQna
telným. 

(RO'zIL ze dne 10. února 1920, R I 66/20.) 

s o u d jl r v é s t O I i c e povolil exekuci na základě v~Toku rozsudích, 
na němž byla vykonatelnost potvrzena pouze jedním ze tří rozsudJch 
na nálew podepsaných. Rek u r sní s o II d zamítl eocekuční návrh.D ú
vod y: Dle § 54, odstave,c druhý, eeX. ř. jest návrh na povolení eeXekuce 
na základě výroku rozhodčích (§ 1, ČÍ'S. 16 ex. ř.) třeba doložiti potvrze
ním rozhodčích 'O právopla!nostia vykonatelnosti rozhodčího výrokn. 
Z tohoto ustanovení ve spojení s ustanovením ~ 594, odstavec druhý 
c. ř. s. jest zřeim\O, .že ncsiačí potvrzení právoplatnosti a vvk'onate1nosti 
toliko jedním rozhodčím, n1'brž že vyhledává se potvrzení rozhodčích 
všech. VšelikO'u .pochybnost o tom vylučuje 'Okolnost, že púvodní doslov 
vládnr předlohy zákona (§ 58), užívající pODze Singulární-ho ozna,čenÍ »_eine 
Bestatigcuing des S chi e d s r i ch t er s" změněn byl k souhla~némll 
usnesen, stá,lé komise panské sněmovny a stálého výboru poslanecké sně
movny ve znění plurální, totiž, »ei-ne B"estatigung der Se h i 'e d s r i c h
t e r" a že dodán byl § 594 c. ř. s., odstavec druhý, dle nčhoi rovněž ,>Cl i e 
S chi e d s r i c ti t e r" právoplatnost a vykonatelnost Výroku rozhodčího 
mají potvrditi; Tomuto zákonnému požadavku neodpovídá listina ze dne 
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-i. října 1919, na jejímž základě za pO'yoleni exekuce jest žádáno, ježto její 
vykonatelnost potvrzena jest toliko jedním ze tří rozhodčích na výroku 
podepsaných. 

1\ e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolací stížnosti. 

D ů vody: 

Usneseni rekursního soudu opřeno jest o důvody" jež zcela hoví zá
konu a vývody dovolacího rekursu nikterak nejsou vyvráceny. Stačí 
Iywto podotknonti toto: Exeknčními tituly jsou spisy a listiny, vypočtené 
v § 1 ex: ř., mimo jiné tudíž dle čís. 16 n~lezy rozhodčí a rozhodčích soudů. 
Nutno proto k návrhu na pov{)lení exekuce připojiti nález v písemném 
vyhotovení. Jakým formálním náležitostem musí tento cxekučr<Í titul VY" 
hovovati stanoveno v § 592, odstavce druhý, a § 594, odstavec druhý, 
c. ř. s. V~hledává se jednak, by vyhotovení nálezu bylo podepsáno všemi 
členy rozhodčlho sond\! (§ 598 c. ř. s,), jednak by na vyhotovení tom 
byla členy a to, jak rekursní soud správně dolíčil, všemi členy rozhod
čího soudu· potvrzena právomoc a vykonatelnost nálezu. Nevykazuje-li 
vyhO'tovev.,í oné náležitosti, jest nálezbezúČÍ<nným a nemůže býti zákla
dem exekuce, ,postrádá-li posléz řečené náleži!"sli, není vykonatelným, 
poněvadž práv-omuc a v)'lkonatelnost nálezu musí osvědčena býti právě 
tak, jak to zákon předpisuje. 

Čís. 408. 

Rozhodovati o nároku prQpachtovalele proti paehtéři zahraného, stá
tem však dosud nepřevzatého štatku, opírajícím se O' ustanovení pachtovní 
smlonvy, dle níž pachtéř jest při SKončení pachtu povinen, by živé pří
slušenství statkn propaehtovateli ke koupi nabídl a v uiednané ceně pře
nechal, není PQvQlán pozemkQvý úřad, nýbrž řádný soud. 

Věcně příslušným pro sPQr O' tQmto nárQku jest soud okresní(§ 49 
ds. 5 j. n.). 

:Rozh. ze dne 10, února 1920, R I 67/20.) 

, Proti žalobě, podané u o'kresnúho sDullu a oceněné na 50.000 K, jíž do
máhal se, propachtovatcl dvora, nyní dle z:í:komze dne 16. dubna 19l9, 
čís. 215 sh, z. a n. zabraného, avšak ,dosud státem nepřevzatého, by bylo 
uznánO' právem, že žalovaný pachtý.ř jest povinen dodržeti čl. XI. smlouvy 
pachtovní, j,enž, mu uklá!dá, by veškerý ve dvoře se nalézajÍcí diobytek 
a brav při skončení pachtu žalQbci ~a, běžnou cemn ku kOJ.lpil nabídl, a knž 
mu zakazuje, tento )óivý inventář jinam odvésti a někomu Hnému pro
dati, vznesl~ žalovaný námitku nep,řípustnosti pořadtt p-ráva a nepřísluš

nosti soudu. P r. iO c e s II í, 's o II d p r v é 's tol i c c, nezabýv.av se námit
kou prvou, vyhoVěl námitce druhé a othní!! žalobu, v podstatě z těchto 
d ú vod ů: Úmln,va, o niž žaloba se opírá:, jest pouhou smlouvou před
choz" pouhé ius 'ovtronis žalohcqvo, zavazující: ža1ovaného, by tři měsjce 
llř~d skončením pachtn nabídl žalobci ke" koupi živé příslušenství na 
dvoře se nacházeHd. Nelze upříti, že poměr pachtovní je příčinou této 
l1mlttvy, :do pachto\! ní smlouvy Wlřaděné, nelze však př·ehlédn-ourfi, že pO'-
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měr pachtovní -a- ,mlouva ,pachtovní nej&oiI základem této úmluvy. Jedná 
se tu o úm"luv:r.i' 'samostatnou, která souvisi s pachtovnÍI smlouvou pDuze 
tou nahodilostí, že ji strany zařadily do smlouvy pachtovní a vedle této 
smlouvy mohla by býti uzavřena zcela samostatně a na smlouvě pach
tovní nezávisľe. I( e k lH S fl í s o ud obě námitky zamítl. Dů vod y: 
O námitce nephpustnosti pořadu práva soudce prvé stolice vůbec neroz
hodl. Poněvadž však dle § 42 j. n. k této námitce dlužno přihlížeti v kaž
dém období řfzení, jest se rekursnj-mu soud1.1, ač v tomto směru stížnost 
podána není, i touto námitkou zabývati. Zalovaný opírá námitku tu o usta
novení §§ 1 a 7 z"kona ze ,Ine 16. dubna 1919, čís. 215 sb. z. a n. a o usta
novení §§ 5 a 7, o,dstavec třetí a pátý, zátko;,a ze dne 11. června '1919, 
čís. 330 sb. z. a' n. Leč všechna tato ustanovení upravují pouze poměr 
státu k zabranému majetku pozemkovému a nelze jich použíti na poměr 
pachtovní. Práva velkostatkářů jsou sice těmito ustanoveními obmezena, 
leč tím není nijak dotčen poměr pachtovní ani smlouva pachtovní, ze 
které se odvozuje soukromý nárok žalobní. Z těchto ustanovení nelze 
souditi, že by byl v tomto případě pořad práva vyloučen. Jest proto ná
mitka nepřípustnosti pořadu práva neodůvodněna. Stegně neodůvodněnou 
jest námitka nepřísltlšnosti soudu. Žalobce odvozuje' žalobní nárok ze 
smlouvy pachtovní z roku 1908, zejména z ustanovení článku XI. téže 
smlouvy, dle Merého pachtýř je povinen držiteli svěřenského statku živý 
fundus instruktus nejméně 3 měsíce před proaitím doby pachtovní ku koupi 
nabidnouti. Jedině to Í'est předmětem žaloby. Jest proto jasno, že žaloba, 
opírající se o tuto smlouvu pachtovní a domáhající se splněni.iejí, jest ža
lobou ,ze smlo!lIvy pachtovní. Výklad prvního soudce, že jedná se zde 
o' -smlouvu .předichozf, tudíž o samosta1tnou smlouvu, která teprve' v bu
dGucnosti nazá:kladěnabíclky ze smlouvy pachtovnL má býti uzavřena, 
je nesprávným. Taková úmluva není předmětem této žaloby. Dle § 49, 
čís. 5 i. n. náležejí všecky rozepře ze smluv. pachtovních, pokud netýkajÍ 
se ani jsoucnosti takové smlouvy ani placení činže bez ohledu na cenu 
sporného předmětu, na soud okresní. A poněvadž žaloba. o niž ide, jest 
žalobou z pachtovní smlouvy, jest k projednání této žaloby příslušoým 
okresní soud, v jehož obvodu jest propachtovaný statek. 

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

Důvo d y: 

Stěžovatel sice uvádí, že, pokud se tkne námitky nepřípustnosti pořadu 
práva, nezdůrazňoval zvláště této námitky u vědomí. že není příméhO 
v tom směru ustanovení, ale přece se domnívá, že pořad práva vyloučen 
jest proto, že prý jedině. úřad pozemkový jest příslušným, by rozhodoval, 
",omu má připadnouti dobytek ze ,d,vora. Domněnka ta iest mylná .. Obor 
působnosti 'Pozemkového úřadu je'st v §§ 5 až 7 zákt.na ze cine 11. června 
1919, čís. 330 sb. z. a n. přesně vymezen. Ze žádného z těchto ustall(wení 
nelze odvoditi, že by příslušelo pozemkovému úřadu rozhodovati o otázce 
zde sp.orné, zdali žalovaní jsou podleodstav'ce Xl. pachtovní smlouvy ze 
dne 2. ledna (15. března). 1908 povilJni, ml'bídnouti žalobci ke kou,pi a pro
dati mu za běžnou cenu veškeré živé· příslušenství pachtovaného.dvora, 
jak v žalobě jest uvedeno. Ani z § 7, čÍs. 5 dotčeného zákona. jehož stě-
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žovatelé se dovolávají, příslušnost pozemkového úřadu nevyplývá. Ná
Iežít pozemkovému úřadu pc>dle tohoto článku zákona p(}uze stanoviti, 
p<1kud živý a mrtvý inventář má býti odevzdán ve Smysl!lS 12zá
bor o v é h o z á k o n a ze dne 16. dubna 1919, čís. 215 sb. z. a n., k nč
muž výslovně jest p(}ukázáno. Tel1to § 12 však nařízu.;e, že při p ř e
v zet í zabraného majetku státem, isou vlastníci živého a mrtvého 7"tří
zení, jež dosud sloužilo hospodaření na převzatém majetku, povinni pro
dati za plnou cenu poměrnou část tohoto zařízení stá tu. Tedy teprve, 
až dojde kdysi k převzetí dvora státem, ustanoví úřad pozemkový, pokud 
živé a mrtvé zařízení které v 't é době tu bude, má státu úplatně býti 
odevzdáno. To však ~ikterak nevylučuJe, že dokud dvúr ten uení státem 
převzat, živý inventář odstupujícím pachtýřem múže býti prodáu pach
tí'ři nastupujícímU' po případě vlastníku dvora, chce-li tento sám na něm 
hospod:ařiti. V té pří6ně l1epřísluší' nyní poz,ernlkovému úřadu žádná inge
rence. Z §§ 5, 6 a 7 zákona ze dne 16. dUJbna 1919, čís. 215 sb. z. a n., pO><iTe 
kterých z~b()rem velkého majetku pozemkového na·bývá Československá 
republika práva, přeHmati a přidělovati zabraný majetek: -- OSO,J,y, které 
podle práva občanského json oprávněny hospodařiti na.zabranértr majetku, 
pokud nebude státem převzat, napříště jsou po,vinny,. hospodařiti na nčm 
řádně;, _ a z'dzení, pronájem za,branéh<o majetkm jeho, zavazcnf a dělení 
vyžaduje úředního souhlasu a nemá bez něho proti stMu právních ná
sleclků; - jakož i z § 7 čís. 2 zákona ze dne 11. června 1919. čís. 330 sb. 
z. a n., dle něhož náleŽÍ" pozemkóvému úřaJdu, dozírati ·tla řád:né. hoSpic,da
ření na m·ajetku: zalbraném ale dosud nepřevzatém; - konečně z nařízení 
ze dne 18. června 1919, čís. 341 sb. z. ano o zabezpečení řádného hospo
daření na ho,p<1d'ářských a lesnkh statcích - rovněž nelze ničeho vy
vod;tl pra stanovisko stěžovatele, kdyžtě ustanovení ta, jak správně vytkl 
soud rek1LfSní, upravují pOll'ze vefejnoprávní poměr mezi státem a uŽÍvateJí 
Jllit'jei1ku pozemkového,a1e netýkají se poměnl pachtovního. z něhož jest 
odvozováu soukramoprávní nárok žalobní. Nelze tndíž dúvodně tvrditi. 
že by bylvyl'oučen pořad práva pro nárok žalob(}o vymáhaný. Ustanovení 
§ 18 zákona ze dne 16. dUlbna 1919, čís. 215 sb. z. a n. nevadí, poněvadž 
nejde o z c i z e n i nnv~ntáře k zabranému p.ozemkovému ma.tetku nálc-že
jícího, hýbrž o z í s k á n í inventáře pro zabraný majetek pozemkoví'. 

Goďo namÍtanénepřÍ'slušnosti dovolaného 50,udu okresniho připomíná 
se toto: Odstavec XI. smlouvy pachtovní ze dne 2. ledna' (15. března) 1908 
jedná o závazcích pachtýře při skončení neh() zrušení poměru pachtovního 
a srfanoví, že pachtý,ři pnnáležejí zejména tyto :povinnosti ... c) .. l1a
bídnouti straněpropachtuiící alespoň tři měsíce pře d uplynutím Ihuty 
pachtovní ke koupi jsoucí tw živý a mrtvý inventář, a pachtýř jest teprve 
tehdY oprávněn, v posledním měsíci doby pachtovní O><ivésti jej uebo jinam 
jej prodati, nedohodHi se .propachtovatel nebo n~stupce v pachtu během 
posledních 14 dní dl1'uhého měsíce před lIPlyuutím doby pachtovní s. pach
týřem o převzetí inventáře. Nejen podľe doslovu, nýbrž I podle zřejmého 
úmyslu stran je;;t patrno, že t(}to ustanovení není v pouhé nahodilé sou
vislosti se sml{luvou pachtovní, nýbrž že jest naopak neroz!učnoo a pod
statnou její součástí, následkem čehož i práva pro proPachtovatele a zá
vazkY pro pachtýře, z něho plynoucí. jsou podstatnou částí práva zá
vazkú z poměru pachtovního. Domáhá-li se tedy propachtovate! před uply
nutím doby pachtovní plnění závazku pachtýři oním ustanovením ,pach-
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tavní smlouvy uloženého, domáhá se plnění ze smlouv~y pachtovní a jde 
o spor ze smlouvy pachtovní, jejž projednati a rozhodnouti - ježto se ne
jedná ani o existenci smlouvy pachtovní ani o placení pachtovného -
padlé § 49 čís. 5 i. n. povolán jest soud okresní. Neprávem stěžovatel po
hřešuje tu oné naléhavosti, která pohnula zákonodárce k tomu. že přikázal 
spory ze smluv nájemních a pachtovních okresním soudům. Otázka, zda 
po skončení poměru pachtovního propachtovatel nebo nastupující pachtýř 
převezme inventář dosavadního pachtýře, nebo zda tento mÍlŽe volně 
s ním disponorvati, jest pro obě strany naléhavá, poněvadž na jejím zoo-. 
povědění závi~í neodkladná opatření v příčině inventáře k hospodaření po
třebného. Naléhavost ta pak dostatečně odůvodňuje požadavek. by dotčená 
otázka byla řešena v jednodušším a rychlejším řízení před soudem okres
ním. Z těchto úvah podává se příslušnost soudu okresního. 

Čís. 409. 

Stoupnou-li výrobní náklady nepředvídatelné do té míry .. že dodání 
zboží za cenu smluvenou by přívodilo hospodářskou zldzu dodavatele, 
iest tento pro naprostou nemožnost plnění osvobozen od dodávacího 
závazku. 

(Rozh. ze dne 10. února 1920, Rv I 30/20.) 

Dne 8. prosince 1916 umluvil žalobce, obchodnlk, se žalovaným, ma
jitelem cihelny, že mu žalovaný běhe'mmku 1917 dodá větší množství 
tašek, s0111stavy Steinbrtickpo 74 K za 1000 kusÍ! lranco ve vagonu na 
stanici. Ježto žalovaný dodací povinnosti nevyhověl, domáhal se žalobce 
dodávky dhel, po připadě náhrady interese. Pro c e s 11 í s o udp r v é 
s t o I i c e žalobu zamítl. D ů vod y: Právem na,mítá žalovaný nemožnost 
phlění. Výslechem znalce by je, zjištěno: Prodejní cena tašek falcove,k či
nila na jaře 1917 loco cihelna 180-Z00 K, v tomto případě však měly tašky 
býti. dodány na nádraží v B. vzdálené asi 2 hodiny, a naloženy do vagonú. 
Dodávka na nádraží vyžaduie značného nákladu )1a povozy a ,hůmě toho 
jest potřehí k naklá~ání tašek do vagouú spolehlivých ,dělníků, kter}w se 
musí také dobře, zaplatiti, nebol nakládání musí· býti pečlivě provedeno, by 
se falce nepoškodily, zvlá:ště když "boží mělo jíti až do flaliče. Na jeden 
vúz lze naložiti nejvýše 500 kusů tašek, p011ěv",dž tašky jsou chClWlosti" 
vějšf na rozbití, při vzdálenosti 2hodinové cesty lze vykonati denně neJ
výše tři fůry, a za jeden POVOq; jest 'přiměřená náhrada 60 K. Za těchto 
poměry byla přiměřená cena 1000 kusú tašek z jara 1917 loco cihelna 
l8Oc-200 K, s dodáním na nádraží a wloženímdo va;:onů 220-240 1(, v létč 
1917, ježto ceny téměř každého měsíce stoupaly následkem cell uhlí 
a mzdy a malé výkonnosti cihelen, loco. cihelna 220-260 K a s dOedáním do 
vagonu 260-280 K a na podzim 1917 loco cihelna 240 K a s dodáním do 
vagonu .300--J20 K. V wce 1918 stowply od května cenv loco ciheľna na 
400 K a s dodáním na dráh" a naložením do vagonu tl". 500 až 520 K, kdežto 
v roce 1919 hyla stanovena již maximální cena 700 K na 1000 tažených fal
cových tašek, při čemž stanovení výloh spojených s dodáním a naložen;m 
ponecháno dohodě stran. Při vzdálenosti 2 hodin cesty a při osmihodi·nové 
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dol:>ě l}raCovnÍ jest cena 800 K za 1000 kusů tašek s dodáním na nádraži 
a nalo'žením do vagonu minimální. Ujednaná cena 74 K zahrnovala téi 
obvyklý obal ze slámy, která byla v roce 1917 zrekvírována, t"kže opa
tí"ení obalu bylO ještě vice stí ženo. Na jeden vagon tašek lze čítati 1 q 
slámy. Maximální cena slámy činUa v roce 19175 K, ale nehvlo lze ji kou
piti, leč pod rukou za 12 K. Vzhledem k tomuto znaleckému dOlbrozdání, 
dle něhož prodejní cena 1000 kusů tašek již z jara 1917, právě když měl 
žalovaný s výrobou a dodáváníndašek započíti, činila 180-200 K a s da
dáním na nádraží a naložením clo vagonu 220-240 K, kteréžto ceny·pak 
rychle stoupaly, až v roce 1919 dostoup,ly výše 700 K, pokud se týče s do
dáním na ná:dražf a naložením do vagonu 800 1(, nemúže o tom býti po
chybnosti, že žalovanému bez jeho viny nebylo naprosto možno při sied
nané ceně 74 K pokud se týče 84 K za 1000 tašek s výrobou a dodávánim 
počíti, by nepřivodil rozvrat a úp InDu zkáwsvých hosPodář,ských poměrů 
f§ 879 obě. zák.). Ježto žalovaný nemožnost plnění prokázal a na jevo ne
vyšlo., že by !byl tuto nemožnost zavinH, nel1~ ani původní žalohni nárok na 
plnění smhllvené, ani eventualní nárok na' náhradu interese odúvodnén 
a bylO proto žalobu zamHno.uti. O d vol a c í s o u d vyhověl částečně od
volání žalobcovu v tom směrU!, že mu p;řj,zna! poŽ3.,dov,[né ,interese. D ů
v o rl y: Pokud se tvrzené nemožnosti plnění týče, jest zřejmo z úvah 
prVého sorudu, že žalovaný skutečně plniti nemůže tak, jak se k tomu za
váz.aJ, avšak z úvah těch a z výpovědi zna1ce- jde na -jevo, že žalovali)
již z předu zavázal se k něčemu, co již tenkrite jen se ztrátou hyl by 
býval s to provésti a že, jak znalec se vyslovuje, smlouvu lehkomyslhě 
uzavřel. To však smlouvu tu neplatuou nečinÍ. Zalovaný. kterÝ přece své 
tehdejší poměry znáti musil, nemůže nyní odvolávati se ua to. že by plněni 
smlouvy v 'llstanov·enédobě mě].o za následek jeho hospodářskou zkázu. 
Nyní ovšem jest plnění se strany žal:ovaného nemožným, jelikož ueni tu. 
jak z posudku znalce na jevo jde a jak vúbec jest známO'. - uhlí, dělníků 
a aprovlsace pro ně, by .dodávka dodatečně mohla býti provedena. Žalo
vaný sám uvádí, že neměl, když smlouvll uzavíral, potřebného stroje k vý
robě tašek Steinbriickových, a proto' také již předem k něčemu se zava
zoval, co plniti nemohL Původní nemožnost plnění, tedy plnění v r. 1917, 
pokud se týče počátkem rokn 1918 zavinil teedy žalovanÝ sám. a by,la to 
nemožnos.! pouze swbjektivní, on mohl, chtěl-Ii, jak bylo jeho povinností, 
smlouvou převzatý závazek vy.plniti, po případě }in-de se krýti, ~ ov·šem 
se ztrátou. Nyní však není zajisté s to dod.ati tašky, a nemúže si jich také 
opatřiti bez hospodářské své zkázy. K pfnění dodatečnému tudíž. jak prvý 
sou<l dovodil, odsouzen býti nemůže.c. A však tím, že nedodal v čas, po
,kodi! žalobce, a tuto škmLu - toto interese - na nedodání povinen jest 
mu nahradHi. Ža],obce oprávněn Iest dle čl. 355 obch. zák. částku tupoža
dovati, poněvadž žalovaný nedodání v čas sám zaviniL Nemllže však -žá
dati dodatečné vhlění, poněvadž jest nemožným. 

Ne j v y Š š í· s o II d nevyhověl dovolání žalobcovu, výhověl však do
volání žalovaného a obnovil roz.sulClek soudu prvé stolice. 

Důvody' 

Žalobce spatřuje dovolací důvod čís. 3 § 503 c. ř. s. v tom. že,ačpr}~ 
znalec nevyslovil naprostou nemožnost, vyráběti a dodati objednané tašky, 
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uznal přece i odvolací soud, že zde nemožnost plnění v roce 1918 pro ža
lovaného nastala. Avšak ve shodě se stolici první uznaL odvolací soud a to 
zcela· správně, že naprostá ncmoŽlnost plněni jest zde '. pro žalovaného 
nikoli proto, že by vý rob a tašek byla za všech okolností vůbec ne
možná, nýlbrž že do ď á II í ji' c II z a s m',I II vell é ce TI Y iest m,u naprosto 
nemožné, nemá-Ii míti v zápětí jeho hospodářskou zkázu. Neboť nejde tu 
jen o zvýšení cen, s kterým každý řádný obchodník, jakož i výrDbce, 
k. dodávce se zavawjící, musí počítati aj ktNé po případě niá za následek, 
že na uzavřeném obchodu ničeho nevydělá, ba třebas i prodělá, nýbrž l1e
předvídaně nastal'ými udá:lostmi přivoděny byly poměry mimořádné, které 
zpi;sobily tak závratn'ý vzestup cen, že dodávka za ceny původně smlu
vené pro k a ž d é ho roznmného obchodníka a dodavatele iest, nemá-Ii' 
přivodit jeho hospodá,ř'skou, záhubu, "yloucema a pro t o ji nutno uznati 
za absolutní či ohjektivní nemožnost plnění. Vyvodil-li tedy odvolací soud 
ve shoGě se souGem stolke prvé ze znalcova posndku o .nenadálém, pře
kotném a závratném vzestupu cen tašek naprostou nemožnost plnění, 
kteráž žalovaného od smluvního závazku osvobozuje, ,není závěr ten nijak 
v odporu scznalcovým posudkem, na",pak shoduje Se s ním, takže tu 
není uplatňovaného dovolacího důvodu čís. 3 § 503 c. ř. S. Mylně také za 
to má žalobce, že, když uznal odvolací soud, že žalovaný v roce 1917 
dodatimobla že nedodáuí v tomto roce zavinil, měl již p'mto odsouditi ža
lovaného k dodání tašek, jak bylo žalobQU na prvém místě žádáno,poně
v;adž jen ne z a'v i 11 ě n á nemožnost plnění osvobozuje od závazku. Bez 
ohledtj na to, je-li správuým úsudek odvolacího soudu. že žalovaltí' ručí 
žalooci za náhradu škody toho, že v roce 1917 nedodal, nebylo by tze ža
lovaného k smluvnímu plnění ani tehdy odsouditi,kdyby tomu bylo i tak. 
Neboť nemůže-Ii vedle § 8780bč. zák. pro objektivní nemožnost plnění ani 
vzniknouti platná smlouva svobodným souhlasným projevem stran, tím 
méně může hýti takové objektivně nemožné plnění uloženo straně výrokem 
soudu. ICdyž tedy soud zjisti!, že tll již v době podání žaloby a též i v dqbě 
vynesení fDzsudkú taková objektivní nemDžnost plnění um ,,:r,lovaného 
nastala, zcela důvodně vedle § 1447 obč. zák. n'2)1al, že tím závazek žalo
vaného zanikl a námk na plnění zamítl jako v zákonu neodůvDdněný. 

POIkud dovolání žalovaného uplatňuje dovolací důvod čís. 4 ~, 51)3 c. ř. 
S., nelze mu upříti oprávněnosti. Nesprávně d{)iSpěl odvolad soud. z. úvah 
sDudu stoHce prvé a ze znalcova posudku k závěru, že obžalovaný hned 
p Ů vod ně zavázal se k něčemu, co plniti' nemohl. Žalovaný zavázal se 
dodati žalobci během roku, 1917 1,200.000 tašek v ceně po 74 K za \000 
kusů. Tak zavázal se 8. pro,ince 1916. Že, by v tento čas, když bral na se 
závazek, tedy v zimě 1916, bylo plnění jeho, pro které měllhůtn celého wb" 
1917, nemožným, nejen z posudku znalcova nevyplývá, nýbrž jest v od
pam i s výpovědi svědků, kteří udali, že cihelny zavazovalv se za t"k 
nízké ceny dodávati jen vzhl~dem k lomu, že kupující opatřil uhli, počet 
dělnictva (osvobození od vojenské služby) li aprovisaci, by mohl závod 
býti udržován v plné vý;konnosti. Uváží-Ii se tudíž zjištční prvního soudu, 
že rÁJ,lobce při uzavírce, třeba se k tomu pevně nezavázal. s]jboval žalty
vmému, že bude k tomu nápomocen, by snazším způsobem dostal uhl1 
a sproštění dělníků od vojenské povinnosti, poněvadž jde 00 dodávku Pf{) 
Iialitské místodržitelství, pak mohl žalovaný,tétopřípovědi důvěřuje. 
ze-ela obdobně se zavázati jako se zava:z'ovaH v ten .čas za podobně nízké 
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ceny jiní dDdavatelé, v přesvědčení, že závazek dobře, bude moci splniti, 
zvláště I1dyž mu dle zjištěni prvníhOo soudu. žalobce. i sliboval, že mU 
finančně půjde vstříc a že mu dodávku měsíční třeba Jl ř e dem zaplatí. 
Mylně proto za to má odvolací soud, že žalovaný domáhá se ne p la t
n o s t i smlouvy. Že smlouva platně vmi,kla, uznává žalovaný, avšak do
máhá se sproštění ze závazku, z ní plynouclho, pro obiekUvní nemožnost, 
bez v i II Y jeho později nastalou, jakoužnem!}žnost plnění zákon v'§ 1447 
obč. zák. skutečně uznává za dúvnď s.proštění ze: smluvníh'o záva~kll'a zá
niku práva ze smlcuvy plynoucího. Jak z předu by'Io již vylíčeno, správně 
obě stDIt.ce na záJkladě znaleckého posudku uznaly, žc tu objektivní nemož
nost plnění pro žalovaného nastala. Sporno zůstává, přivodil-Ii tutt> ne
možnost žalovaný svou vinou, či nastala-I,i bez jeho viny. K!de~to prv~ sto
lice neshfedala zavi'oěnÍ žalovaného, míní- odvolaCÍ soud. že mu·-přece vinu 
přičítati sluší. Tomuto mínění nelze však při svědčiti a zcela dllvodlle tu 
žalovaný vy-týiká rozsudku nesprávné právní posou'zení. Odvolací soud ne
shledal příčinUl nemožnosti plnění v peněžní tis-nl žalovaného, která by 
ovšem přivo'dilla jen s u b jek t i v n í nemožno'st. Odvolací soud na zá
kladě znalcova posudku uznal za objektivní nemoi,(nost dodati tašky po 
74 K neh 84 K za 1000 kusú a to proto, že cena tašek, jak zjistiL od jara 
1917 každým měsícem překotně stoupala až po'čátkem roku' 1~18 d,ospHa 
závratné výše, ba již 1 v roce 1917 ,byla t~k vysoká, že žádn}' podni'katel 
bez hospodářské zkázy dodati nemohl. T%enormuí zvýšení cen při, 
voděno' hyl o nedostMkem uhH II pracovních sil, což mělo vzápětí: ne
smírné zvý'šení cen uhlí a mezd dělnických. ToO žalovallÝ v čase uzávěrky 
v prosinCi 1916 předvídati nemohl. Mylně za to má odvolací son.d, že ža
lovaný.měl dodati hned počátkem roku 1917 a že nemohl-Ii sám pracovati, 
mě! se krýti o'djinud. Především nebylo tu vůbec povinnosti žalovaného, 
by kryl se náJkupem i i n d e. Žalovaný není obchodníkem, nýbrž ptodal 
a zavázal) se dodati prvotní výr'Obky z vlastní cihelny, t"ža]o'bce věděl 
" prnto žalnvanémn nevzešla p'ovinno·st, by zboží, k t e r é je cl i ně s fr m 
v yr o b i ti měl, za účelem splnění smlouvy jinde zakiIPova!. Mimů to 
nebyl žalovaný vúbe,c povinen, by hned počátkem roku 1917 dodal. LMta 
dodací platila pro celý rok 1917 a žalobce dokonce prodloužil čas dodání, 
iak první soud zjisti!, i na rok 1918. Žalovaný nebyl tedy v roce 1917 
v p r 0' <ll e II í vúbec. Nebyl-Ii však v ten čas v prodlení, p'ak se mu. ne
mUže přičítati za vinu', že v roce 1917 nedodal. VždYf dle předri·esu stran 
mělD se s výrobDu začíti až 7la jaře 1917, ba dle posudku znaleckého by~o 
to možno až v tet n í c II měs í c í ch, tu však již dle znalce stouply ceny 
tašek do výše pro plnění dle 'cen' oz roku 1916 smluvených ryaprosto' ne, 
možné. Tuto n-emnžnost plnění uznával os,tatně i sám· žalobce tím. že již na 
jaře 1917 7labídl se žalovanému cenu tašek ZVÝšiti na 84 K za 1000 kUSÍ! 
a později pro rok 1918 dokonce na 94 F, aniž 'však dDcilil souhlasu žalo
vaného. Jelikož tedy zvýšení cen tašek do lakové míry, která' činila plnění 
žalovanému hned v roce 1917 a tini více ještě v r'Oce 1918 objektivně ne
možným'" p'řivo:děnS bylO'. okolnostmi, .. žalovan3rm ,nezaviněnými a také, 
nepředvídánými a jen pro tDoto závratné zvýšení cen žaloval\Ý dre' zjištění 
d-Ód,lti nemůže, nellze 'na nastahf ob'jektivnÍ' 'ne'možnosti pl~ěrlí 'ml stnm-ě 
žalovaného shledati žádné viny a proto zcela po práv", první sOolld.uznal, 
že právo žalobcovo a závazek žalovaného ·z.e smlouvy,ze dne 8. prosince 
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1916 vedle § 1447 obě. zák. zanikly v II b e c a proto žalobní žádání nejen 
na plnění; nrýbrž i na požadova'né interese zamítl. 

Čís. 410. 

Lhůta k žalobě pro vadu dohytčete ,(§ 933 obč. zák.) počÍn" nikoliv 
odevzdáním, nýbrž dodáním, to iest dnem, kdy kupitel dobytče skutečně 
převzal a nabyl takto možnosti, 'by o ieho vlastnostech se přesvědW. 

(Rozh. ze dne 10. února 1920, Rv I 55/20.) 

Žalobce koupil dne 15. června 1919 od žalovaného v jeho bydti"ti koně. 
Před uzavřením kupu byla předsevzata s koněm před žalolbcem zkušebni 
iízda. Dne 22. června 1919 došel Mf; do bydliště žalobcova. Když pak kůú 
koncem července 1919 zdechl, poclal kupitel due 2. srpna 1919 na ža!ova
ného žalolbu ze správy. Pro c e sní s o W d p r v é s t o I i c e žaloM vy
hQvěl, nepřistoupív zejména na námitku žalovaného, že žaloba nebyla po
dána ve' lhůtě § 933 obč. zák. O d vol a c í s 0' U d potvrdil rozsudek sou'du 
prvé stolke, a uvedl v d ů vod' ech mimo jiné toto: Lhůtu k žalobě ze 
s]lTávy jest dle § 125 III. dílčí novely k ohč. zák. .počítati nikoliv ode due 
odevzdání, nýbd ode dne dodání zvířete kupiteli. Jest tudíž lhostejno, k<ly 
právmdky přešlo na kupitele vla'stnictví, rozh0'dnou jest doba, kdy ku
pitel dolbylčeskutečně dostal, to jest doba, kdo/ dobytče skutečně přešlo 
z moci prodatelovy do moci kupitelovy. 

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

Důvody: 

Zalobce opírá svůj ná.rok o usta.noveni'§ 933 obč. zák. (ve znění III. nov.). 
Měl-li soud rozhodnouti, kdy lhůta k podání žaloby p(}čala, bYlo lhostejno, 
zda o .cl e v zdá ní stalo se v tu či v onu dohy, nebol iedině rozho<lnol1 
byla doba do dán! (Ablieferung) koně a ta nespomč spadá v d"bu, zá
konem pro žalobu vyhravenou. Argumentace dov<ll'ání, jakoby slovo "do
dání«(Abliefer.ung) mělo týž význam se· slovem »odevzdánÍ« (Uebergabe) 
jest pochybena, jeMo zá'konodárce podle materialií volil výraz "dodáni« 
(Ablielerung) m1sto slo.va »odevzdání« (Uebergabe) u jasně vysloveném 
úmysln,by běh lhůtY' počal tím okamžikem, kdy kupitel věc skutečně přijal 
a možnosti nalbyJ.,by ji po stránce jejích vlastností vyz'k0'ušel. NcpřiMížel-1i 
tedy soud odvolací k tomu, kdy podle tvrzení žalovaného· kůň odevzdán 
byl azaložil-J; právní posouzení věci na jediněrozh'odující okolnosti, kdy 
podlle soul1lasnéhD tvrzení straíl kůň žalo:bci zaslán a dodán byl, není 
rozsndekani fOlf111álně ani co do právního posouzení věci vadným. 

Čis,411. 

Propachtován.li týž pozemek více osobám a tyto jedna o. drubých vě
děly a námitek nečinily, vznikne mezi nimi spolE1Čenství Pachtovního pO
měru, při čemž pOdíly všech isou stejné. 

(Rozh. ze <lne !O. února 1920, Rv I 79)20.) 

Iii 

Vlastník louky propachtoval ji nejprve celo·u žalobci. - Když několik 
dní .po tom ucházel se u něho (} louku žalovaný, prohlásH k němu. vlast'ník, 
že dává mll' 10U'ku do pachtu společně se žalobcem, by se s ním spraved
livě .rozdělil. Po této dohoidě sdělil. vlastník žalo,bci, že mu, jak původně 
umluvili, nemůže nechati ce>lo-u louku, že ji bude míti společně se žalova
ným, by se spolu spravedlivě rozdělili. Jako dříve žalovaný byl nyní i ža
lobce srozuměn s tím, c(} mu bylo vlastníkem řečeno. Mezi sehán žalobce 
a žalovaný vůhec nejednali a neučinili dohody (> užívání louky. Když pak 
žalovaný svémocně uial se užívání dolllí, lepší po,lovice louky. domáhal 
se žalobce zjištění, že užívati louky přísluší oběma stranám rovným dílem. 
Pro c e sní s o: udp r v é s t o I i c e žalobě vyhověl, o d vol a c í sr> u 'CI 
ji pro nedostatek <rktivní a pasivní legiHmace ke sporu zamítl, poněvadž 
každá ze stran jest sice pro sebe ve smlti.vním poměru k vlastníku, mezi 
i1imi však není vůbec smluvního poměru. 

Ne i vy š š í s {Ju.ct ob.novil ro·zsu<lek soudu prvé stolice. 

Důvody: 

Ze zjištění vyplývá, že mezi žalobcem, a žalovaným není ske pom,ěru 
s m I II vn Í h (), kdyžtě ovšem mezi ,seboU' neučinili žádné úmluvy, ale že 
jSQwspolu v PDměru právn ím, totiž v poměru spolupachtn na zá
k on ě se zakl'ádajícím. Stanovit '~ 888 obč. zák., že slíbí-li dvě nebo více 
osob někomu totéž právo k věci nějaké, aTI eb přijmou-Ii je od něho, roz
dělíse'Pohledáváníidll1h d1e pravidel·o společenství práva 
v I a s t n j c k é h o {§§ 825 a násl. obč. zák.). V případě, o nějž ide, přIjali 
žalo)}ce a žalovaný od vlastníka právo pacbtovní k louce a vzniklo te<Ly 
m~zi nimi pc>dil'e § 825 c>bč, zá,k. spole.čenství práva pachtovnfbo čili s-la'li 
se spo'lupach·týřl louky. Ježto pak podíly pachtu nebyly s propacbtova
telem výslovně ujednány ani mezi stranami smluveny, pokládají se dle 
§ 839 obč. zák za stejné a přísluší tudíž sporným stranám rovnodílně spo
lečné právo pachtovní, následkem čehož má každý z nich také "l'ámk, aby 
užitky z pachtu byly rozděleny rovným dílem .(§ 839 obč. zák.). 

. Čís. 412. 

Přípustnou jest změna dědické přihlášky co do povolaciho důvodu, 
Nenabylo-Ii odevzdání pozůstalosti dle zákonné dědické Dosloupnosti 

ještě právní moci, nutno ku dodatečné dědické přihlášce ze závěti v pro. 
jednání pozůstalosti pOkračovati a odevzdací Iistlnu zrušiti. 

(Rozh. ze dne 17. února 1920, Rl 54/20). 

V p{)zůstalosti po 'J anw P-ovi bylo vydáno usnesení, jímž bYla přiřčen<t 
I;ozÍlstalost dědlcům ze zá:kona se přihlásivším a to zůstavitelově man
z,;lce X a oběma dětem jeho, AlfrédDvi a Martě, po 'I, pozůstalostL Na 
zalkladě tohoto usnesení vydána byla odev2Jdací listina. Marta P-ová po
dala proti odevzdací listině rotklad, tvrdíc, že iest tu otcOlYa závět, jež 
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pr:\' se ztratila a jež povolávala ji a jejiho bratra každého ku polovici 
zbytku p{)zustalosti, j~nž zbyl PD vyplacení odkazil a zároveň se přihlác 
sila ku pozllstalosti bezPDdm.ínečněna základěp{)sledního pořízení. -
P o z ft s t a los t n í s o u d zrušil odevzdací listinu, přijal pfihlášku Marty 
P-ové II PDukázal ji na PDřad práva ve smyslu § 126 nesp, pat. - R e
k u r sní s o u d změnil usnesení pozustalostního soudu potml, že obnovil 
odevzdací listinu a nepřijal dědickou přihlásku Marty P-ové z posledního 
pořízení. D ů vod y: Teprve ve sporu, jenž se rDzvine na základě ž.aloby 
Marty P-ové, bude zjištěnO', zda jest tul poslední vůle, čili nic. Do té doby 
však není důvodu, proč by projednání pozůstalosti, s nímž i Marta P-ová 
souhlasila a o němž byla již vydána odevzdací listina, mělo býti zrušo
vúno. Nebude-li ve sporu prokázáno, že jest tu závěť, dlužnO' usnesení po
z1tstalostního soudu j",kož i' {)devzdací listinu ponechati v platnosti. Teprve 
potom bylo by je lze zrušiti, kdy,by se pr.okázal{), že poslední pořízení tu 
bylo. Dědickou přihlášku Marty P-ové bylo odmítnouti, poněvadž dle je
jího tvrzení jest posl€dni pořízení pouhým dovětkem (§ 553 ·obč. zák). 

Ne j v y Š š í s o u.d obnovil usnesení prvého SO'Udll. 

Důvody: 

Dle obsahu poslední vůle .Jana po';, jak jej tvrdí Marta P-ová, trsta
novil zllStavitcl kromě různých legátů, že všechny {)statní vki připad
nouti mají stejným dílem "běma' dětem jeho. Dle toho by Marta P-ová byla 
povoláM za. dědičku k po.[ovici pozŮlstalosti,odkazy nevyčerpané, a nnvá 
její přihláška dědická odpovída1" by tedy tvrzenému ustanoveni poslední 
vúle. PO'nčvadž pak dle § 122 nesp. pat. každá v předepsané formě po
daná přihláška dědická musí býti k soudu přijata a důkaz titulu clědického 
může býti dodatečně podán, o,dpovídá odstavec druhý usnesení prvého 
soudu přirjím!ai1d přihlá'šku Marty P-ové ze závěti na soud. zákonu a byl 
pr'0to obnoven. Marta P-ová phhlásila se původně k pozůstalosti ze zá
kona a byla s ní a ostatními dědici pozůstalost dle zákona prOjednána. Te- . 
prve po projednání pozůstalosti a po vydání odevzdací· listiny podala proti 
usnesení schvalující-mu projednání pozůsta"osti a proti yydání odevzdací 
listiny rozklad a přihlásila se'k po'zůstalosti z pO'sle:dní vůle, udavši při 
sv,ém výslechu ,podrohn\ý jeH obsah. Byvši ·na pořaď práva D.d'kázána, vy
kázala se, že podala proti O'statním dědicům žalobu, kterou se domáhá 
předložení poslední vůle. Jest otá:Zlka, jaký výmam má tato dGdatečná při
hlá.ška Marty P-ové. Dle § 806 obč. zák. jest přihláška dědická, byvši po
·d'ána, neodvolatelnoll a potud nezměnitelnoll, že. bezvýminečné přihlášky 
netze přeměniti ve výminečnou, tedy jiná .změna jest přípustnou. Zejména 
v tomto případě, vzhledem k u"tanovení § 808 ·obě. zák. dlužno' změnu 
v přihlášce dědické Marty P-ové připustiti-; Marta p"ová: totiž změňuje 
pouze titul práva dědického, přihlásivši se nejprve ze zákona, později pak 
z testamentu, ěímž7)jevně svou původní přihl'ášku V tomto ohledu změ
nila. Dále dlužno uvážiti: §180 nesp. pat. u'stanovuje,že; objeví-li se po 
nastalém odevzdámí dědictví poslední vůle, nemá se pozůstalost znova 
pr{)jednávati, nýbrž že osobám, které by z této poslední vůle práv' nabýti 
mohl(y, jest volno, sporem se jich domáhati. Toto ustanovení má zajisté na 
mysli právoplatné odevzdání pozůstalosti, takže, není li pozůstalost, jako 
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\' tcmj() případě dosud prúvoplatné odevzdá'na, sluší z toho a contrario 
souditi, že jest s dalším řizením pozllsta'lostním sečkati ve smyslu § 127 
nesl'. ř. tak dlouho, až bude spor mezi dědici o existenci a platno'sti po
slednívůle vyřízen, a podle výsledku sporu bll1ď v dosavacln-ím řízení 
pokračovati neb pozůstalost znOva projedna.fi.Poně-vadž tu jde o poslední 
\' ůli ztracenou, která· své účinnosti dle § 722 obě. zák. nep{)zbývá, a na 
kterou Marta P-ová již při prOjednání pozů,stalosti se odvolávala, musí 
jí býti, ,dokU'd pozůstalost právoplatně odevzd:íona není, dána př".áitost, by 
existenci a obsah její p.r{)kálzala a pak 'pro,jednání pozůstalosti a rozdělení 
dčďictví dle'ob9ahu posled'ní vide se domáhala. Bylo proto spril vně k je
jímu včas podanému r01z+kladu po v~r'Slechu všech dědiců usnesení ze dne 
28. srpna 1919 aoclevzdací listina zrušeny a Marta P-.ová 'na pořad práva 
odkázána a určeno, že po uplYlrowtí Ihiíty 'k rodání žaloby v projednání 
:pozústal'osti bude pokraĎováno. Dosavadní říze'ní tím zrušeno TIení~ neboť 
usnesením p'rvého soudu. nyní -obnovený-m, zrušeny jS'ou jen usnesení ze 
dne 25. srpna 1919, jímž pozůstalo'st dědici>nJ ze z,;,kona přihlášeným dle 
poměru tam uvedelwéhobyla při,kázána, a ,ode'ézdací l'isltina. Věcí Marty 
P-ové -hude, by existenci, obsah a pllatnost poslední virle sporem proká
zala, a bulde p'ak 'ovšem také vý.sledek SPO'fU pro další řízení pozústalostnÍ 
směrodatnÝIill, zejména- v tom 6měru, mají .. li býti citované zrušené usne
sení a odevzdací listina znovu vydámy. 

Čís. 413. 

Novela o právu manželském (z,.1;:on ze dne 22, května 1919, čís. 320 
sb, i. a n.). 

Domáhati se dle ,§ 17 rozlUky manželství Oprávněn jest i manžel, z je· 
hož viny uznáno bylO- na rozvod. 

Převzíti dle § 17 výrOk o vině z rozsudku, vydaného ve sporu o rOz· 
vod manželství, jest soud i te1Jda pOvinen, kdYž dle jeho mínění byly na 
straně jednohO manžela okolnosti, vylučující dle !§ 14 uplatňování jeho ná· 
roku na rozluku. 

(Rozhodnutí ze dne 17. února 1920, I~ I 60/20.) 

V duhnu 1918 rozvedeno bylo rozsudkem rna,nželství obou stran a 
to na straně žalujícího mWlllžela pro -cizoložství, iehož se dO!j)ouštěl ,od ro-ku 
1916 až do rozsudku, na straně žalované manžel,kypak pro d~oložství 
z let 1902-1905. K manželo,vč žádosti, po,dané dle § 17 zákona rozh,ko
vého, pov'olil s o udp r v é s t o I i c emzluku\ avšak 'Pouze z Viny žadate
lovy. D ů v 'O d y: Zadateldnmúhá se žádostí, by manželství bylo na zá
kladě ro'zsudku o rozvodl! pwhláš·eno za rozloučené. Podle § 17 zákona 
ze dne 2,2. květrua 1919, čís. 320 sb: z. a n. může .každý manžel, byl-Ii 
soudem právoplatně vyslnven mzvod podle §§ 107-109 obě. zák. a to 
'z některého dÚivodu. uvcldeného v § 13 cit. zák.. žádati za rozluku man
žels~ví na podkladě provedeného už sporu o roz'v,od. Sonhlasu druhého 
ma'nžela: nen~ tu třeba a proto k prohlášení manželči'ně, že s rozlukou man
želství nesouhlasí, přihlížCl1IO ,nebylo. Soudu přísl,,,šelo dle § 17 cit. zák. 
p'O!llize zkoumati, z ,p-ovinnnsti úřední, zda skute,čnosti ve sporu o rozvod 
na jevo vyšlé byly by již tehdy stačily, by na jich podkladě byla povo
lenafOlzluka kdyby '0 ni bylo bývalo žalováno . .Jest zjištělno, že foO'Zlvod 
vysloven byl pro cizoložství, tedy z dúvodu §u 13 ad ,aj záknna ze dne 
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22 .• května 1919. C15. 320 sb. z. a n. a dlužno se n~ní zabj'!va:ti otázkou, 
zda by skutečnosti, které ve sporu zmÍnčném hyly 'Zjištěny, a odúvodnily 
v~7ľok o rozvod, byly už tehdy odů1vodií.,Qvaly v~rrok o rOllu-ce, kdyby oú 
b:\:lo b~'valo ža].ováno. Ze spisú procesních bylo zjištěno', že! PTo'cesnÍ soud 
vza,1 za prokázáno, že manželka dopustila se cizoložstvÍ v letech 1902 
až 1905 včetně, 2alobce podal žalobu o rozvod, v níž 'u'pla (il-oval jako 
dúvod rozvodu ci:mložstvÍ manželčilno, v červenci 1917, Dle § 14 ad a), 
h) zák. ze dne 22, května 1919 čís, 320 sb, z, a nař, právo žalobní v pří
padech § 13 a) (cizoložství) promlčuie se 1. do jednoho roku ode dne, 
kdy manžel zvědělo cizoložném činu a 2, když o,de dne spáchaného. činu 
U'plynulo 5 let. Pokud tedy jednalo se o skutečnosti, ve sporu zjištěné, jež 
na straně ma'nželčině udúvodi1ovaly tehdy z její viny v.~Trok o ro,zvoJ, 
totiž o cizoložství, tu kdyby ua základě těchto skutečností bylo žalováno 
o rozluku manželství, nemohly by b5r ti ,základem v5Troku a rozluce, iežto 
dle § 14 ad a), b) cil. zák právo žalohní ve směru tom bylo promlČeno, 
Naproti tomu u,platňoval1a ve sporu o rozvod manželka cizol0,žstvÍ man
želovo, iehož se dopLlstíl - jak '2ji'štěno - v době, která by již tehdy 
byla odúvodlíovala výrok o rozluce, kdyby oň bylo bývalo žalovátÍo, 
nebo! tento důvod rozvodu uplatJío,ván byl v rozvodovém sporu v odpo
věcIi na žalobu poda,né dne 17, července 1917a vzato bylo za prokázáno, 
že žalovaný žil v koukubinátě -od r. 1916 až do 60by vynesení rozsudku, 
takže v tomto pJ-ípradč promlčení dle § 14 cil. zák. ad a,), b) nena'stalo, 
Pokud námitky manželčiny se týče, že nemohou býti vzaty za zá'klad pro 
v5rrok o rozluce O'ny skutečnosti, které na straně- manželově byly dfrvO'
dem k ro-zvoun, praví § 17 cit. zák. v~~'slovně, že múže rO'zlu~ se d'omá
hati kaž-d}"r mainžel na podklladě pfO'vedc-ného již s,poni O' rozvod, aniž by 
z ustanovení toho bylo lze ,odvozovati, že manžel, z jehož viny ma'nžel
ství rozsudkem bylo rozvedeno, by nemahl použíti ustanovení toho. 
[-? e k u r sní s a u d nevyhověl manželč,ině stížnosti, vyhověl však stíž
nosti manželově a prohlá'sil' manželstvÍ za rozloučeno z viny obou stran. 
D II vod y: M'anželka domáhá se zrušení naříkaného usnesení. a tedy 
jak z vývodů rekursu ply1ne, vlastně zmeny téhož zamíltnutÍm návrhu' od
půrcova na povoleni ro.zluky, při čemž hrojí proti tomu, že ndpúrci při
znáno bylo právo, rozluky se do:máhati, kdežto sám jedin~r PT:{r je na dll-' 
vodu rozvodovém, jenž nyní je dú:voden1 rozluky, vinen. A však, ježto 
dle výslovného znění § 17 zák. rozL mÍlže se rozluky domáhati k a ž d Ý 
Z O'bou manželů, tedy i vinnir proti nevinnému, vymy,kají se v\rvody re
kursH, jež by uvaž'ovány b-ý-ti mohly jedině se strany opravy zákana 
(Jegis íerendae), se stalnoviska zákona daného (Jex lata) úplné diskusi. 
Bylo proto rekurs tento, jenž pro 'případ navrhuje též odročení fízení' 
rozInkového až do vyr'ízení jeiího návrhu na zrwšenÍ kurately resp. ža
lob~y :O Ob~lQ;VU svoru rozrv,odového, již Dr}' podati obmiršlí - návdl to, 
kter:(r teprv zákonem nl~ak odův,odněn není - úplnč zamítnou.tL odkla
zUjíc na dúvody nwřfkanélw usnesení, jež podmínky § 17 mzL zák. 1)0-

drobně a bezvadně- dokument,uií. Za to rekurs manželúv, jenž je navrllo
vatelem, jest plně odůvodnčn. T5rž čelí proti tomu, že prvý soud o!p-roti 
předpisu § 17,' že do UlsnesenÍ rClzInku v:vslovuHcího má bi~ti pře v z a t 
v}"rr-ok o v in ě z rozsudku,' Htuž manželství bylo rozvedeno 'a jenž v da
ném pří,pa,dě rozvodl je z vj1ny orbou manželú. vyslovil rozlUlku pouze z 'viny 
manžclovy. Prv:(r so-ud je tu toho mínění, že když v dúvodecl1 rozvodu 
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kladen:{'ch \" rczstidku rozyodovém manželce za vinu. neshledal din"od 
razlll,ky (§ 13), ježto cizoložství ií spáchané po rozumu ~ 14 bylo by b)'
valo promlče'!1o, takže by ani tehdáž ne-bylo odťtvodllovalo v"rok na roz
Inku. nemúže vina její an'i nyní na rO'zlu~e bý-ti vyslovena'. Ale to odpo
ruie jak v~'-slC'vt1ému znění 9 17, jenž nařizuje p,ro,sté převzetí v~rroku 
o vině aniž by v tom ia.k\'chkoliv změn do'pauštěl, tak tTaké zákonodár
nému dÚNodu pj"edpisu toho. Otázka viny má rozho'dný vliv'ľía uspořá
dání maje;tko,v}'Ch poměril ma,nželll a zejména na n~lr()l\ manželčin na 
a I i ln C Jl t II C i (1 1264 obč, zák adv, dekr. ze dme 4, kvčtna 1841 tís, 
531 sb, z, s, a další), § 17 pak výslovlIě pi-edpokládú právoplatn)' rOZSll" 
dek a twdiž právopbtn~r vS'Tc>k o vině na rozvodu, kterSTm tedy ma.iet
kové n<Írc,ky už v principu jasu pr·cdll'rčeny. Když pak práv'Olplat'n~' roz
sudek mezi stranami právo tvoří, nemúže 'v:\rro'k ro.zvodorvéh'o rozsudku 
() Vhlě h}"rti shla'ze'n, a -tak by t,o, že by nitlez rozluk-ov}'- otázku viny řešil 
jinak, vedlo jen k odporu obou v:(rrokťl mezi sebo'll, aniž by to mohlo 
práva z prvé-bo v:\rro-ku už nabytá rušIt. Tomu odporu VŠi3.\< má b:\-'ti v:/
varováno, a pro-to musÍ, vS"rok o vině bS,ti .pr'ostě 'pf·ev-zat. Když na roz
vod uznáno bylo i z Vi11Y manželky, mil to vliv na otázku alimcntace, 
ale nelze, tu' nabytých práv manželových měnit, třeba že dle nového 
práva (zák. rozL), kdyby už tehdáž bylo platilo, na vinu. manželčinu no
b'yIo -by h:(rval0 na,lezeno,. Ale -nové právo se Odbytých a prá-vo-pla tne ře
šených otázek nedotýká (§ 5 (ybé, zák.) ani tehdy, ]lakli by smad dokon," 
třeba mylně byly řešeny b}"valy. To vyžadUje belzpečnost práva a Ml
věra v platnost so,udních rozhodnutí. I\,ozsudek fa cit ius .inter partes. 
Tomu svědčí i ~ 19 zák. rozl. jenž dí, že ujednání st-ra'll a r o z h Cl d
n ut Í soudní dle § 106 a 108 obč, zák, t i. o m a i e, t k o v ý ch !1 8-
vrzích ZLlstávaií i pro rozluku ,r platnosti, pakli se stran~v nedohodnou 
jinak Ovšem - pacta dant legem. Arci nelze popírati, že tu p1"t~ce a to 
zvláště vzhledem k odchylným a ostatně i kU6ým přeclpisúm § 1266 obě, 
zák. moh,ou nastati sVÍ/zeje, avšak t1u ;poskytuje od-pamod' tý'z ci-t. § 19 
sv~rm dalším předpirsem, že z důl e žit Sr c h dú~,odLi múže kJažd~' z 1'OZ
louéenSrch manželů iádati po-řadem práva o no,you úpravu majetk'Ov)'Ch 
poměrú, a na ten předpis dlužno odkázati, nebude-li převzat-}1 v}'rrO'k o 
vině vyhovovati všem slušni"lli- požada'vkúm diktova'n5rm danou povahou 
a stavem věci. 

Ne j v'y š š í s (} II cl nevy!Jovčl dovolacímu reku~su manželky. 

D iI vody: 

Po-kud do\,"oJací s,tížnost smě'f-uie 'proti části usnesení II. stolice, kter\'1l1 
'stížnosti manželčině d-o usnesení prvé stolice vyhověno nebylo', není sÚž.
J:ost o.pTávnčna již prO' nedlostaltek podmíne,k § 16 nesp. 'pat., nebDi dle 
~ 17 zákona ze dne 22, května 1919 čÍs, 320 s,b, z, a n, může z,a rozluku 
manželství žádati každý manžel, a soud VysJ-ovÍ rOiZInku ma,TI'žel'StvÍ do,
jde-li k přesvědčení, že 9Y skutečnosti, ve sporu O' rozvod na jevo '/yšJé 
byly už tehdy odfwodnily vÝrok o rozluce, kdyby oň býva~o žalGváno: 
2e takové }kuteč'~os~i a~,poň na stranč m-anželově, -jl když se přihlíží 
~ ustall?y'em § 14 te~oz zak:; tl] byly, zjistila již prvn; stolice, takže vho
Kel~ lllZSICh st.oh~, ze manzelství stěžovatelky se -prohlašuje za ro'ZlOL~
cene, neby-l 8m za,kon porušen, ani odpor se spisy ncb zmatečnnst Z1JŮ-,. 
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soben~r. V ostatním není dovolací stížnost odúv-odněna. § 17 cit. zák. usta
novuje' zcela nepochybnč, že dG usnesení, rozluku vyslovujícího převzat 
b~rti má v}'rok o v}ně 'z ro-zsudku vydaného ve sporu· o rozvod téhož man
želství. V}TGk o vině obsažen5" v rozsudku rozvodovém dohrká Se pře
devším vzájem. práva povÍlnností l11ajetkov~rch obou manželů. Účele,m 
ustanovení § 17 cit. zák. jest pouze. by kaMému z obolil rozveden}"Ch 
mMželú bylo umožněno, na podkladě provedeného sporu o ro",vod žádati 
za rozluku. Nic .nenasvědčuje však tomu, že by bylo v úmyslu zákona'mě
uiti podklad pro u,rčení majetkových práv a po'Vinností manželů roz .. 
sudkem 'o rozvod již zjištěný. K takovélol změně by vša,k nulně doHti mu
selo, kdy,bybyln 'přípustno usnesenim o rozluce obz,ku viuy již jednou 
rozsudkem rnzřešenou měniti .. Sluší tedy za to míti, že usnesením o [OZ

luce majeilmvá práva a pnv'illllnosti manželú mají zůstati nedotčena, že 
proto s,oud rozluku pO'volujíd otázkou viny 'Zab~rvati se nemá, n~rbrž, že 
v'~Trok o vi'ně má z rozsudku rOzvodového prostč převzíti "i v tO'm! pří
padě, kdyby n" straně jednoho manžela byly okolncsti uplatňovúní jeho 
ltároku na rozlukll vylučující -(§ 14 téhož zákona). 

Čís. 414. 

Novela o právu manželském (zlfkon ze dne 22. května 1919, čís. 320 
sb. z. a u.). 

Jde-li o manželství, před vydáním zákona rozvedené, a uplynulo-li od 
provedeného soudního rozvodu sice již šest měsíců, tři léta od té doby 
však ještě neprošla, lze povoliti rozluku dle §§ 15 a 16, když manželé ne
obnovili manželského společenství, soud nabude přesvědčení" že nejde 
o _ čin nerozvážný. a žadatelův manžel s rozlukou souhlasí. 

(Rozh. ze dne 17. února 1920, R I 76/20.) 

Manželova žádost, by rozloučeno bylo manželství jeho, dne 28. března 
1919 rozvedené, byla soudy všech tří stolic zamítnnta, ne j v y Š š í m 
s o ude m z těchto 

důvodů: 
Manželství bylo soudně rozvedeno dne 28. března 1919, tedy před 

vydáním zákona ze dne 22. května 1919, čís. 320 sb. z. a n. Ježto pak od 
provedeného soudního rozvodu uplynulo šest mčsÍCů a manžel,é neobnn
vili manželského společenství, múže ovšemi každý z obou manželů domá
hati se podle § 15 dotčeného zákona pouhou žádostí rozluky manželství· 
pro nepřekonatelný odpor, jejž zákon v případě tom předpokládá. O tako
výchto žádostech soud postupuje dle zásad řízení nesporného způsobem 
v § 16 dotčeuého zákona podrobněji upraveuí'm. S výkladem, jejž stě
žovatel dává ustanovením tohoto článku zákona, nelze souhlasiti. Zmí
něnfr § 16 pod písmenou a) v p r v ním odstavci zcela v.šeobecně stanoví, 
že soud vysloví rozluku usnesením, souhlasí-li oba manželé s rozlukou 
a nahuqe-li soud konaným šetřením přesvědčení, že je tu vskutku nepře
konatelný odpor. Zákon žádá tudíž pro povolení rozluky k pouhé žádosti 
ro'zvedených již manželu z á s a dně jednak s vol en í druhého manžela, 
jednak z j i š t ě n í nepřekonatelného odporu zákonem pouze presumova-

ného. Z této zásady připouští záko-n v dr u-h-'é ln odsta\~d ~ 16 a) dvě 
výjimky pro případy, kdy manželství pře d púsohnosti z8kona bylo roz
\,'edeno·; - a to první pro případy, ve kteo'·ch od proycdeného -soudního 
rozvodu neuPÍl'nulaještě tři léta, druhon pak pro případy, ve kter:s"ch 
toto tříletí ji'ž prošlo, Jde-li totiž o manželství před púsobnosti dotčeného 
zákona rozvedené, neuplynula-li však ještě tři léta od provedeného soud
ního rozvodu, S t a č í, když soud nabude přesvčdčen], že nejde o čin ne
rozvážný, t. j. zjišťování nepřekonatelného oelporu odpadá a ,~1a m~stě 
toho ziišťuje se jen r,ozváŽlnnst č~nu, t. j. žádnsti za rozluku. '11m vsak 
není řečeno) ŽE: se v takovémtó případě nevyžaduje SOllhlasu drulhého 
manžela, naopak náležitost ta zůstává nedotčena; - stáváť se postráda
telnau a zbvtečnou teprve v případech, o nichž se zmiňuje cl r II h á věta 
druhého od;tavce § 16 a), totiž v případech, ve kterých ,od provedeného 
soudního rozvodu n p I y n u I a již tři léta. Tu netřeha k rozluce a nl 
souhlasu druhého manžela, a 11 i zjj.š·těnÍ nev-řekO'natel:ného odp'olru, a n I 

zjištění rozvážnosti činu. Že jedině takto lze ro,zumcti §u 16 a) dotčeného 
zákona plyne nehledíc k doslovu a k vnitřní sOllvislosti tohoto zakonnellO 
ustann~ení tÚ z úva'hy, že kdyby byl zákonodárce chtěl učinilt souhlas 
druhého, manžela zbytečným i před uplynutim tří let od provedeneho 
soudního r·ozvodu, byl by to vyznačil na patřičném místě, totiž v p r v 11 í 
větě druhého odstavce §u 16 a). Váže-li však zákon zbytečnost. tohoto 
souhlasu v druhé větě výslovně na uplynutí doby tří let, jest na biledni, 
že neuplynulo-li ještě loto tříletí, souhlas ten "by tečným není. Tento vý
klad zákona plyna-ucí z jasného jeh'o znění došel vS/razu i v prováděcím 
nařízení ze dne 27. června 19i9, čís. 362 sb. z. a n., jež v článku ll., od
stavci I. formu-luje zcela přesně zásadu zde vyslovenou a z doslovu zá
kona vyvozenou a takto, úplně se kryje s ustan,oveními zá'kona. Pro pří
pad, o nějž jde, kde od provedení soudního rozvodu uplynula sice doba 
šesti měsíclJ. ale ne doba tří let, jsou tedy podmínky rozluky vymezeny 
v první větě druhého, od:stavce ve spojení s třetí větou prvního odstavce 
~·u 16 a): totiž -souhlas druhého manžela a zjištění roz\ráž!nosti počinu,. 

A ježto manželka odepřela svúj souhlas, byla žádost manželova právem 
zamítnuta. 

Čís. 415. 

Prá,'oplatným rozhOdnutím, že smlo1lva mezi stranami jest po právu, 
vyloučeno jest, by z důvodu, v dřívější rOzepři neuplatňovaného, domá
háno se bylo výroku o počáteční neplatnosti smlouvy, není však dotČ<lno 
právo, odporovati smlouvě z důvodn § 934 obě. zák. 

(~ozh. ze dne 17. února 1920, Rl 80(20.) 

Púvodní žalobou domáhal se k~pitel nemovitosti, by bylo zjištěno, že 
smlouva kupní lest pn právu a že jest prodatel povinen ji splniti; žalobě 
té bylo právoplatně vyhověno. Pro datel domáhal se pak novou žalobou 
výroku, že smlouva kupní jest nepla tnou, že se zrušuje a že se obnovuje 
dříVější stav a to jedoak z diJvodu § 879 čís. 4, jednak po případě z díi
vodu § 934 o,bě. zák. Námitce žalovaného kupitele, že věc byla již právo
platně r,Q;zsol1zena, pro c e s II í s o. II d p r v é s t o I i c e vyhOVěl a ža-
10Hu odmítl, podstatně z toho d ů vod ll, že· proti nároku, o nčmž bylo 
již právoplatně rozhodnuto, llplatJ'íují se okolnosti, jež bylo namitati již 
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\' pť1\:odl1íl~ Sp01J~_ II jež bylo hy lze nyní přivésti JLl'J!!J.nmLtLpouze_ za 
po?m:nck zaJahy o obnovu. l( e k II r s 11 Í s Cl II d zamítl námitku rozepře 
!Jravoplatncč rOzsouzené a nai'-ídU soudu prvé stolice, by dále ve věci 
Jednal: DvL! vod J",: O rozsouzené rozepři lize ien tehdy mlwviti, jde-li 
o tO~lZ. ve~ a t.?,~e~ prá,va mezi tS'miž stranami; totožnost práva před
poklada vsak pn zalobach osobních týž právní dúvod. Nárok jenž při
souzen byl kupitcli v prvém sporu, zakládal se na kupní sm!ou'vě. s pro
datelem ,uzavřené, kdežto s~orem, o nějž nyní jde, domáhá se pmdatel, 
~.Y kUPl1I smlouva byla zrusťna. tudíž dřívější stav o,bnoven z dúvoc!u 
~e kupní. cena, již přijal, neodpovídá obecné ceně prodané nemovitosti~ 
Z tah:" vidno,. že právní otázka, o níž bylo rozhodnuto V prvém SPOrll 
Jest ~m?ll ncžlJ ta, o niž nyní jde, neboť nárok na zrušení smlouvy před~ 
poklada, by tu smlouva hyla. 

N e j v y Š š f s o Ll d nev:rhovčl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

V ~ředchozím sporu byIo právoplatně zjištěno, že kUjJní smlouva trvá 
~~ oravu. Rozhodr,utí o tomto pr{lvnÍm poměru jest dle '~ 41r' c. ř. s. 
~ca~tno právní moci. Jím vyloučeno jest, by v budoucnosti jsoucnost ře
ceneho právního poměru byla novým sporem uváděna v pochybnost pro 
ok?vlnosti, !ež počáteční jsoucnosti právního poměru byly prir na závadu, 
'lm;, ,bY ,dale.na tom ;,áleželo, zda okolnosti ty v dřívějším sporu byly 
upl«tnovany clh 111C. Vzdyť Jinak bylo by možno, by postupným uqJlatlÍo. 
v~llím jedn~ každé z mysliteln1!ch obran prnti jsoucnosti právního [)o-' 
meru vyvol ano bylo postupně o právní jsoucnosti právního poměru tolik 
s~,~o:tatných :ozepří, kolik ob,".n je právě myslitelno, což však bylo by 
pr~mym_ vysmechem prucesní ekonomii a účeli právního: ústa \'11 hmotné 
~:~vomoci soudr~kh rozhodnutí, nesoucímu se k tomu, by sporúm j-cdní,m 
1 aze-m a pro ves.k'eru lmdoucnost byl konec učiněn. Pokud tedy žaloba, 
o kterou se zde jedná, ndporuje počáteční platnosti trhové smlouvv 
s poukaze~ k § 879 čís. 4 ohč. zák., vrací se k otázce již prá voplatn'ě 
ro:llOdn~te a nelze ovšem o' tomto žalobním důvodu dále jednati. Jinak 
ma se vec, pokud žaloba opírá se o § 934 'Oibč. zák. Uplatňováním nároku 
7. tnhoto zákonného předpisU' nevrací se nynější žalobce k právoplatně 
rozhCldnu~é otázce o pr{rvnÍi jsou:C!!1Iosti smlouvy trhové. Předpokladem' 
~ohoto zákonného předpisu jest, že smlouva trvá J::OO právu. Vychází proto 
zaloba p.o této stránce z právoplatně zji.štěného právního pomčru a snaží 
s:.P?u~e zvrátiti jeho- právní účinky a docíliU, hy zjednán byl stav dří
VCJ-SI. 10hoto náro'ku dřívějŠí rozsudek se nedotSrká. 

Čís, 416. 

Zákon o společnostech s omezeným ručením. . 
Pro případ smrti společníka lze ve společens.Ké smlouvě ustanoviti, že 

ponechává se dědici, by vstoupil do společenského poměru, a kdyby ne
chtěl tak učiniti, že splatí se závodní podíl do pozůstalosti buď snížením 
kmeno~é jistiny nebo převzetím závodníh(} podílu ostatními společníky. 

Ne", zavady, by z každorOčního čistého zisku nebyla ve smlouvě jÍt 
předem vyštípena určitá percentuální dividenda Pro společníky dle po-
měru vplacených kmenových vkladů. . 

(r~ozh. ze dne 17. února 1920, R II 15/20.) 
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Na rejstříkovém soudě byla o1}ověděna smlouva o s-pofečnosti s o. r., 
obsahu'Hcí mimo jiné ustanovení: O d s t a v e c V.: Při úmrtí společníka 
jest jeho dědic oprávněn, vstoupiti do společenského poměru, mlfsí však 
sděliti to písemně společnosti do tří měsícův ode dne společníkova úmrtí. 
Osmá věta téhož odstavce: Neprohlásí-Ii se dědic ve Ihútě, má 
společnost právo. závodní podíl zesnulého se zpětnou účinností ku dl~i 
spoleDníko'va úmrtí vypověděti a dle hodnoty poslední uzávěrky ... bud 
na základě usnesení na snížení kmenové jisti'ny nebo po převzetí nebnžti
kova závodního podílu zb~Tvajícími společníky vyplatiti. O ďs t či ve c 
VIII., š e stá vč ta: Z vyšetřeného čistého zisku vyplatí se nejprve spo
lečníkúm dle poměru vpl,acen~rch kmenovych vkladů dividenda ve v}r!ši 
1 I)]'oe. nad bankovní úrokovou míru, běžnou koncem hospodářského roku. 
Ze zbÝ'vajícího čIstého zisku převede se nejméně 10 proc. na rcservnÍ 
fond (sedmú včta) a zbytek rozdělí se pak zPÍ1sobem blíže (v osmé větě) 
naznačenS'1l1. I~ e j s tří k o v Ý s o II d nařídil zápis opověděné společenské 
smlouvy. Rek 11 r s 11 í s o' u d ]lonkázal opovídatele, by dodatkem ku spo
lečenské smlouvě uvedli ji v odstavcích V., osmá' věta a VlIL, šestá věta 
ve shodu se zákonem, vy t k II II V těm t o o d s t a v c Ú 111 t () to: Od
stavec V~, osmá věta, příčí se llutkav~rm předpisům §§ 54, 82 a 84 zák. 
o společn. s o. r. Zákon nezná v~'povědi závodních p,odílů, správně kmc
no'vých vkladú. Vrácení jejich jest snížením kmenové jistiny (~ 54, od
stavec druhý zákona), jež státi se může jen k usneseni o změně srJOle
čcnské smlouvy a po zákonném vyzfrvadm řízení a dle § 82. zákona 
nepřísluší srpolečnílku právo, žádati nazpčt kmeno~:\r vklad. Společníkovo 
úmrtí lze dle § 84 zákona upraviti ve společenské smlonvě jen jakO' připad 
rozvázání společnosti, nelze však ve smlouvě ustanoviti, že kmenový' 
vklad zesnulého společníka vrátí se jeho dědicúm. Ustanovení odstavce 
VIII., šestá včta, společenské smlouvy příčí se nutkavémn předpisu S 82, 
odstavec třet1 zákona, to tím spíše, když teprve po trIm má birti pama
továno na reservní f'ond. 

N ej v y š š í s o Ll d zru'šil příkaz rekursního soudu. 

DiJvody: 

1. K včtě osmé odstavcc V. společenské smlouvy. 
Dle § 82 zákDna o sp'Olečn. s r. o. nemohou ovšem spoleČllíci poža

dovati vrácení kmenového vkladu jinak, než cestou snížení základní ji
stiny za p·bdmínek § 54 zákona. UstanOVení sp,Q'lečenské sm.louvy neobsa
huje však ničeho, co by tomuto zákonnému před'pisu odporovalo, uvá
dějíc výslovně, že kmenov~r vklad se má vyplatiti dědicúm zemřelého 
společníka »na z á 'k 1 a d ě u sne sen í n a s II i ž e II í kmenové j,istiny\<. 
J~ozumí se samo sebou, že toto usrľesení na snížení kmenové jistiny se 
může státi toliko za ,podmínek zákona a fO'rmou zák'onem stanovenou 
a že také skutečné vyplacení teprve pO' -úplném provedení toho:to_ .. usne
seni na sníženi jest m-ožno. Odvolává-li se usnesení v odpor vzaté na 
ustanovení § 84 zákona (sp.rávlně na mofivy k němul), je'St v,omyLu', neboť 
motiv~{ ty uvádějí úmrtí' spol,eční'ka pouze pří'kladmo jako dŮVGd zru'šení 
společnostj, takže závěr Z m,otivll yyvnzovaný, jakoby úmrtí j.ednoho ze
společníků bylo lze posuzovati 1}OLlze jakol jeden z případú zrušení spo
lečnosti, není správným. Uvedené ustanovení, smlouvy má právě za účel, 
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umožniti trvání společnosti i pro případ úmrtí jednoho ze společníků, a sta
noví pro ten případ, že by dědicové zemřelého. spalečníka kmenového. 
vkladu nepřevzali způsobem v sedmé větě téhož odstavce stanoveným~ 
dvě eventnality: buď snížení kmenové jistiny, anebo. tak, že zbyvší' spo
lečlliíei převezmou podíl zemřelého společníka. Oba tyto způsoby jsou dle 
zákona -o společn. s r. D. přípustny, a nelze proto v dotyčném llstanovel1Í 
společenské smlouvy shledávati ničeho, C'O by se příčilo zákonu a účelu 
jeho, chrániti věřitele před ztenčením kmenové jistiny, jež představuje 
fond pro krytí pohledávek věřitelů. Zaplacení dědicÍ! stane se v případě 
prvém penízem, který po řádném, dle § 54 a násl. zákona pwvedeném 
snížení kmenového kapitálu se uvolní, v případě druhém z peněz', jež spo
lečníci, kteří vklad zemřelbho spoleoníka přejímají, zaň zaplatiti musL 

2. K vět ě 6., 'O d s t a, ve c VIII. s p o 1. s m I o u v Y. 
Tvrzení usnesení v odpor vzatého, že toto ustanoveni se příčí § 82, od

stavec třetí, cit. zákona, není správné. Toto ustanovení zákona, které má 
za účel znemožniti ztenčení kmenového jrmění, vztahuje se na t. zv. pevné 
úroky, to jest takové určité, periodické dávky, jež by se společníkům po
skytovaly bez ohledu na výši čistého užitku. Ono ustanovení společenské 
smlouvy, usnesením v odp'Or vzatým závadným shledané, však se týče 
v}Tslovně pouze rozdělení čistého zisku; ono stanoví zpúsob, jaký~m čisi.~T 
zisk jest mezi' společníky rOfzdě.Jiti. To jest v5rhradným právem společníků; 
zákon stanoví v odstavci druhéml '§ 82 pouze pO'dpúrně, prO' ten případ, že 
společníci ve smlouvě ničeho jiného neustanoví, způsob, jakým čistý zisk 
jest rozděliti, z čehož jasně na jevÚ' jde, že společní'kům jest na vůli pone
cháno stanoviti způsob distribuce sml'Ouvou společenskou. Ustanoveními 
ohle'dně zpúsobu rozdělení čistého úsku jsou dotčeny pouze vzájemné ná
roky společníků, nikoli však finanční základna společnosti anebo zájmy 
osob mimo společnost stojících. Musí tedy býti ponecháno na vůli společ
níkúm, dle jakého klíče čistý zisk mezi sebe rozděliti chtějí, a není proto 
ani'-percentuelní stanovení -podílu na zisku vyloučeno. NepříčÍ' se tedy aní 
toto ustanovení sp.olečenské smlouvy zákonu. 

Čís. 417. 

Zaloba, jíž podle dohody o rozdělení pOzůstalosti domáhá se dědic proti 
spOludědici vYdání věci, patřící do pozůstalosti, náleží na sudiště § 77, od. 
stavec druhý, j. n. 

(]\ozh. ze dne 17. února 1920, R II 17/20.) 

Odevzdací listinou pozůstalostního soudu (okresní soud v Prostě
jově) bylo dodatečně se objevivší pozůstalostní jmění odevzdáno polovicí 
zústavitelově manželce a polúvicí jeho matce. Ježto ona zdráhala se této 
vydati klIže v ceně 300 K, které jí d,le dohody dědiček z této po,zÍ!stalosti 
připadly, domáhala se zůstavitelova matka žalobou na pozústalostním 
sourdě vydáni jmleulOIv. rpředměw',. Námitce nep'říslušnosti. soud p r v é s t o
l i c e nevyhověl a uvedl v d ů vod ech rozsudku: Tento spor jest přímo 
názorným příkladem příslu6nosti dle § 77, odstavec druhý, j. n. Strany 
jsou dědičkami, předmět sporu hmotnou částí pozůstalosti, která dok'Once 
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na základě dohody stran soudně byla rozdělena, Názor žalované, že uplat
ňován titul smlnvní, iest mylným. I iormálně se mluví v žalobě o děd:
ckém ujednúnÍ za úče.Jem rO'zdělení pozú1sta!>c)sti. Dle § 77, odsta,vec dr,uhY, 
j. n. vztahuje se příslušnost tohoto ustanovení i na žaloby o roz~ěl_cm po
zústalosti, podané po odevzdání· pozůstalosti'; tím mohou ~ýtl mm?n! Jcn 
případy, kdy po soudním rozdělení jmění jeden dědic dl~uhem.u ?dPlfól V;\:

clati připadnu'vší, 11111 část. O d v.o 1 a c í s o ll: ~ vyll~rVev na~ťl'1tc.e ne~n
slušnosti odkázal žalobu okresnhnu so'udu v Nemeckem Brode, obec~emu 
to sudišti žalované. D ů vod y: Ze zjištěných sk,u,t,kovyc,h, ?k?lnos!t J;st 
nade všj pochybnost patrno, že pozústalostm jrlliem, jehúz castI JSOU z~za

lo-va';-é kůže bylo za jednání pozůstalostního mezi sp·orn}'mi stranamI se 
schválením ~o.zÍ!staJostního soudu právoplatně r?zděleno, a"kůže že ~yly 
žalo.b'kyni odevzd'ány. Následkem toho nabyla zalobkyrne ]17- odev7-daCl lt
stinou proti žalované nárok na vydání zm,něných koží. Z~ těchto skut~o~ 
vých okolností domáhati se může žalobkyně na ž,alovanc pouze v]dam 
jedllodivých částí, iež jÍ z pozůstaoJosti Hž ro~~ělene,byly pracvo'~latne,?de~ 
vzd'ány a ilemúže proto žalovati na rozdělení d,edictvl takŤ1c'~Y ]IZ za ľ1~em 
pozůstalostního právoplatně rozděleného'. A jak z obsahn zalobY,na Je~o 
vychází, nežaluje také žalo~b~yn~ ~a rozdělení, s~~~luvla~tmctvl,. ',~:dl~;vml 
založeného nýbrž na vydam veCl z ľozdelene !1'Z po-zustalostl Jl .plavo
platdě ode~zdané. Za tohoto, stavu v~ci n:lze př!svědči!i náz?ru prvního 
soudce, že by tato žaloba měla za. predmet rm;delem ded:etvl v,e. smyslu 
§ 77 od'Stavec dmhý, j. n. a že by z toh'O duvo,du podana byl! mol)Ia 
u sdudu pozůstaLostního. Jelikož pak žalobkyně příslušnost okresní'ho 
soudu v Prostějově Ú' j.in1T důvod neopi.rá a žalo'vaná dle udání žalohy ,své 
řácdné bydliště má v Německém Brodě, jest vzhledem k svr~ehu u,,":edepe,mu 
,okresní soud v Prostě}ově k projedná'nÍ' tohoto sporu mls tne nepnslusn} ll1. 

Poněvadž žalovaná námitku nepříslušnosti tohoto okrc,s,níh? soudu 
vznesla v čas, bylo tuto žalobu Ve smyslu § 43 ). n. pro nepnslusil1'ost za-
mítnouti. . 

Ne j v y Š š í s o II d vyhově-v stíž110sti vrátil věc odvolacímu soudu, ny, 
nepřihlížeje k důvodu uušení prvého rozwdku o odvolání znovu rozhodl. 

Dúvody: 

Dle § 77, odstavec druhý, j. n. náležejí žaloby mající za předmět roz
dělení pozůstalosti před soud pozltstalostní. Při posouzení otázky, zda ža
loba, a niž tu jde. ma za předmět rozdělení pozůstalosti, jest přihlížeti 
k 'ObsahU' nároku žalobního a 'jeho 'titulu. Zaloba domáhá se vydání koží, 

. jež dle ohsahu sporných spisů náležejí do pozústalosti a titulem nároku 
jest dležal'O!Jy úmluva ohledně rozdělení jmění pozůstalo,stníhú mezi 
žalobkyní a žalovanou jak'O jedinými děxličkami. dle níž tyto kože mají 
připad'n'Ou[i žalobkyni. Zal,oba směřUlje k tomu, by žalobkyně prosadila 
nárok jí z úmluvy () rozdělení pozůstalosti příslušeiící, má tedy za předmět 
rozdělení pozůstalosti. Jest proto příslušným pro projednání sporu tohoto 
soud jmzůstalostní,bez ohledu na to, byla-Ii pozůstalost odevzdána čili 
nic. poněvadž I rQlzdělení p·ozú'sta:lo1sti mŮlže se státi :před nebo po ode
vzdání pozůstalosti {§ 170 cís. pat. ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. z.). 
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Čís. 418. 

Rekurs na usnesení, jímž dle ,~ 42, čÍs. 7 ex. ř. povolen odklad exe
kuce, nutno věcně vyříditi, třebaže v čase rozhodování o tomto rekursu 
usnesení, povolujicí exekuci, zamítnutím dlužníkova rekursu stalo se 
právoplatným. 

I podle §u 42, čís. 7 ex. ř. lze Dovoliti od,klad exekuce jen za dalších 
podmíne'k '§U 44 ex. ř. 

(Pozh. ze cine 17. února 1920, 1\ II 22;20.) 

~rot~ usnesení, povo]urjíCÍlmu exeku.ci, podal dluržni-k rekurs a žádal 
soucasne, by exekuce byla ,cdLo'žena až do právolllatného rozhodnutí 
() ,~ovolení exekuce. S on dp r v é s tol i c e vyhověl této, žádosti. Ku 
~t!zn,oslI .vl'máh:aaícího. včřitele zamítl rek II r sní so u d _ když byl 
J1~ ?red hm za:nitI rekurs d'Lužl1í.kirv do povolení exekuce _ ná v'rh dluž. 
n1kU'v. by exekuce by]a, odlolžeUla. 

D jr vod y: Rekursu nelze upřítiodů'Vo:dně,nosti. nehol, i když pOdání 
~(',kurs:: pr,uU usnesení, exekuci p'o,volu~ÍiCimlU, je ve srny'slL;- ustanovellÍ 
s~ ~2 C1S. 7 ex. ř. di1vodem ku po,volení odlo",el1í exekuce. byl tento dluž. 
mkuv rekur'S proti p-oV'oluHdmu usne.sení Ili'snesel11Ím t,c)lhoto soudu zamít
llut, takže u'SnesenÍ, ,odklad exekuce pavoJující, stalo se hezÍlčinn{rm. 

Ne j \I Y š š i s o u d Illevyhorvěl dovo,lacím:H rclrursu. ~ 

Důvody: 

I(ekuTsní soud odŮ!vodň,uje svCrj výrok, jímž bylo usnesení prvého 
scudce změněno v ten ,-rozum, že se ná v,rhu dlužtníka r~a odloženÍ' exe
kuce ne;yhnvuje, 'pouze Hm, že již před tím byla stí.žnost dlužiníkl3i proti 
povo,!em exekuce za,mítnuta, čímž 'se stal.o- p:olVolení odkbdll exekuce 
bezpředmětl1ým. Dů"o·d tento neolbslojí.. jelikož k o,kollno-stem, které na. 
s~~;ly tepTve po pov·olení odkladu exekuce .. nesmí b~rti přihlíženo a Inutno 
.pn ,vyřiz~ní stížnosti věc prD1zkoumati dle, stavn 'v době, kdy vydal usne
~;m yrvy ,sondce. V t6to příčině 'Však nl1ltl10 uvé'sh to,to: Ač,ko,l,v § 42, 
c~s. , ex. I~. stanoví, že odložení exekU'ce naříz'e!no b:{rťi múže, -když soud
nt usnesenI exekuci povoLující v old'por se béře, není tim ře,čen-o, že j}Ž 

relmrs sám o sobě odl·ožení exe-kuce ospra vedlřnr}e, nebo! dle ~ 67 ex. ř. 
rekurs staví výkon toliko v případech v zálkoně zvlášť vytčený,ch a- ta
kového pf"Ípadu tu není. Dle §§ 42-44 eX'. ř. jest odlo,žení pří:pustným 
Jen tehdy, když by jednak provedení exekuce sp.()jeno bylo pm dlUlžníka 
s v,n~ebez.pečenstvím majeltkové újmy 11 e na hra d i t e l-n é, neb alespoň 
t e z c e nwprawitellné a s druhé strany oldlo,ženLm není ohr,oženo uspoko'
jení vYlIT4áha'jídho véřitele, c-už slu'ší pos,ou:dtťi se zřetelem na veškere 
okolnosti toho ,kteréhopřÍJpadu. V tomto ohledu pak návrh ma odložení 
exekuce, spodenS' se stížnolstí 'proti' povulenÍ exeku:ce, je,n tolirk uvádí, :ŽB 
,provedení exekuce mělo by pro dlužní-ka v záp-čtí z nač -11 é h m Q. t n' é 
újmy, dále také těžké m'orální poškolZeiní, které ,nepřímo -zna
mená těžk,ou (ljmu pr,o další ptrovQlzovální živnosti ,8, mimo tÚ', ž_e kdyby 
věřiteli ži'vno<St musela býti ZaiSe odejmula; vZl1ikly by z loho pm dluž
níka další nenahraditelné škody a nesnáze. Avšak tímto všeobecným 
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tvrzením není dcstatečně csvědčeno, am ze š.koda dlUižník'ovi hrozící je 
s,kntečně dúležitosti shora naznaČ\:~né, ani že šk'oda ta by1a by větší, !uež ne
lJ~z:pe.čí, s'pojené s odlo'žením pro vymúhajícího včř"iltele. Dále padá na 
\'álm i to, že vymáhající věi'itel v žádosti o ,povo,lenÍ- exe,kuce odvolává 
se na Hž existující exekuční titul. kde'žto dlužník v re:kursu jen t v rdí. 
že vy,koo\natelinuslt rozsud'k-u ještě nenastala. Z tě.chto ú'vah, cL jelikož soud
ce při rozhodnutí :O žádosti o p'ovolell1í exekwce nt::múže se pouštěti i do 
vřezko.umťvní otázky, hude-li rekurs míti úspěch či.Ji nic, má nejvyšší soud 
za to, že rekurs-ní soud ve věci sqm6 stíž,nosti vymáhajícího věřitele vrá
vem vyhovč1. 

Čís. 419. 

Lhůta k podání žaloby ze správy (<§ 933 obč. zák.) není lhůtou pro
mlčecí. nýbrž lhůtou preklusivní: ustanovení §u 89 zák. o org. soudní 
o ní neplatí. 

([\(JoZh. ze dne 17. února 1920. I~v I 47/20.) 

Za:lobce dcmáhaiici se správy pm vadu dobytčete podal žalobu ua 
poštu v po-sledllí déll Ihilty §u 933 obč. zák .• · takže k proce,snímu soudu 
prvé stolice došla teprve 43. dme po· p'očetí zmíněné lhůty. 2aloba. byla 
soudy všech tří stolic zamítnuta, '11 e j v y Š š í m s -a ude m '~Z . tě'chto 

důvod ů: 

Podle S 933 ohč. zák m:usí birti 'svor Vé lhů,tách tam u,veden},'ch -~. 
v tomto pJ"í.padč y šestinedělní lhůtě - na soud přiveden. ježto by jinak 
žalobní právo uhaslo'. V c'l1é Ihútě musí tedy ~a,]ohní s,pis do'jílt;. do pod.a· 
telny procesního ,o'udu prvéstoli,ce nebo musí žaloba, protoNolánně u to
hOlto soudu b~'ti sepsána. Podáním žal,obní,ho, spisu naJ}oštu. není vec při
vedena na soud. To vysvítá již -z úvahy, že není vyloúčena m07JTIost 
ztráty žalnhl1ího SPil5U při poŠltovní d,Qlpr,a'.vě, ve kterémžto. php-adě ne
llluže vúbec dolíti k soudnímu řízení o žalobě. Vysvítá to však ta!k6 
z vrvého odstavce § 232 c. Ť. S., dle něhož právní zahái'ení rOlZep-ře sta,ne 
:~e dontčenÍm žaI.obního sp,isu žalo.vanému, k zachování lhůty pak, jak{)ž 
i ku přerl1š'enÍ ,hěhu lhúty stačÍ. podání žaloby u soudu, není-n, nk jiného 
})ředepsá:no, ja:ko na př. v čl. 80 smě'n. řádu. Ustwnovení § 89 org. zák .. 
že do lhůt, tam uVedern}iCh, nevp-o!Čítáv,ají SB dny 'poŠ'tovlnÍ dopravy, ne
lze tu ,obdobnč UŽÍ;ti-, -colž vysvÍ,tá z .tHo úvahy': Lhúty, o. nichž jednáno 
jest v §§ 123 ClJž 129 c. ř. 'S., jsa-u jetl ča'soívÝ1!11i určeními ,prQi předsevzetí 
pr'ocesních úkonů ve sporu, již zahájeném, tedy jen lhůtwmi procesními. 
Vzhl"dem na to, i "a vznik§u 89 org. zá'k" který púvodně byl -Ia1m třetí 
cdsta vec ~11 135 ve vládní OSHOIVě civ. řá,du soudního a teprve dodaíeól1c 
byl pojat v zá,kol1 org.3Jn'iiSaoní, Jest míti Zal t,o, že té'ž zákornným<i lhůtami 
§u 89 org.. zák, jež ve sporu jsou vyhr3lzeny stranám klU prohlášením. 
k návrhům, k podáním amebo ku- před.schrální jiný'oh, soudního řílzení Se 
týkaHdch jedná;ní, }sou jen cmy lhú,TY, jež se vyskytují v řízení již zahá
jeném. K těmlo lhůtám tudíž ne,náleže'ji Ihúty. ve kterÝ,ch podána býti 
má žaloba ze sprhy dle ~ 933 obč. zák. Vždy! žaloba není toliko pro' 
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st~'r:: u~o~em J.Jrn~e",J1hm ni:br7 t~----Pf-g"s-t-f.e-EHí-etTi-hipf-a-tn-ěllt--trá-ťoku, 
SP~iClval1Cl O V pvrarvu 11101nom. Daje jest pouká1zati na tO', že zmeškání 
lhu!, v § ,933 obc. :oák uvedených. má vzápětí uáslede,k hmotnS', totiž 
~tratn prava: uplatnovah mrok ze spró,vy. L'hůly Šu 933 obč. zák. ne
JSou. tedy lhutami pwcesnimi, nÝlbrž lhůtamó prálya hmotného. TentO' ná
zor 'J~st ~Qid~statně POI?POrován llistanovením čl. LIL UVO'Z. zák. k c. ř. s., 
dle _nehaz zalw?né lhu~y k podání žaloby mejsou civilním řádem soudním 
do.;ceny ve s~en; běhn, a Ervání. Lhúty § 9330IJč.zák. mimo to nejsou 
lhuta\m~ pr'ollTIl~'e'Clml" n1T1brz pre'k1mslva-umi lhMam1i hmotného práv,a jichž 
doha~ p~'ede'ill Jest určena s úČin.kem, že, uiplYlllou-li. alniž prá:v.a: byLo;' užito 
nast~H~ama sebo;" ztráta pTá~a toho, na rozdíl od lhůt promlčedch, Pl'; 
lHChz ?,ra~G Jest preldem neomezeno, ,ale pomíjí, jestHiže ne,bylo hOl užito 
v ?obe ~arkQlne~n určené. Podohné pre:k!ulSilvll1Í lhůty hmotného. práva O'b
sa~eny JSOU v §§ 158, 384, 392, '" 1467 olbč. zák. Obecný zálwnník oibčan
soky y~~OIbsaihLJiJe ustwnovení, že do lhůt v něm lHařízen)'Tch ncmatií b:('tí 
vpoc;ta'ny d~y pnštovmí dopravy; zejména nebylo ustanovení tako:Vé 
Dhsazeno :' § 90.2 obč. zák starého zně[lf a není o:bsalženo .ani v :§ 902 
znem no'veho,. NeJze tedy při!Svědčilti mínění d-o,volatelolvu že da'v po
~;ed'níh:o ~ne š~stinedělní, v § 933 _o,bČ: zák. nařízené, lhúty ŽaJohu'l;a po
S.lI, ,dodrzellhntllo'nu . .okolno!st, ze zalobce nebydlI v místě soudu pro
ce~mhov.prve ~ stolice, jest vzhledem na hořejší úvahu nedůležita. Žw!ollmí 
lhn1a pn va,u-ach dobytka jest padle nového znění ~ 933 obé. zák. o!Všem 
mnolhem kratší, než byla pů'Vodní zákonná lhůta žalo!bni. Z toho však 
c1?w)'Iatel nemúže ničeho vyv-D'zo'Vati pro své míněll1Í, neboť nOiVé znění 
za,~ol1~ jest )a-sné, neobsahu~e nijakého ome!lení ani, výhrady a podle mo
tJv~ ,C1S. mar. ze dne 19. března 1916, čís. 69 ř. zák., obsahujícího nové 
Z:',O':I §u 93? obč. zák., byla' dřívější lhůta zákorrná pm žalo'by toho, druhu 
pnlIs dlo:u'ha, což mělo za následek neji'sto,tu celého obchodcwání s dobyt
kem, ~ CO~Z ~alse mělo v Hv na ceny, pročež cís. nařízení čís. 69 ř. zák., 
z~T.alne t~eŤl novelou! k (JIbč. zák., snížilo původní zákonnou. }'hútu žalobní 
pn ~~dac~ dObytka na 6nedčl, vyho'vu<iíc návrhům, y poslanecké sně
movne op>:til1e vznesen:v~m, a řídíc se ustanovením § 490 obč. zák pro ilě
me:ckou řls-i. 

Čís. 420. 

~po~ečnost s ručením obmezeným (zákon ze dne 6. března 1906, čís. 
58 r. zak.). 

,Nepřípus~?ým ie;;t ustanovení společenské smlOuvy, dle něhOž jedna
tele za~tu,!u!l spolecnost zpravidla samostatně, v jístých případech však 
kOllektlvne. 

(Ro,zI1. zoe dne 24. únOra 1920, Rl 78/20.) 

Rejstří~ový soud po~oli1 zápis společnosti s r. o., jejíž smlo-u~a' sta
novIla v ci.. X., že jednatelé zastupují n a ven e k společnost každý sa
I,:o'statn~, ,že vša'k v příp,adech; kde společnost na sebe béře závazek, 
presahul1cl 50.000 K, musí oba iednatdé se o t·om dohodnouti a s m I o U,

Y II PO ,d e P,s a t i, výjimku že lze učiniti pouze ~ naléhavých přílJadech. 
Rek Ul r s'n 1 s o II d, vyhověv stížnosti finalt1ční- proikuratury; ulnži1 spo-
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lečuosti, by smlouvu spolc.čenskoll ,. čl. X. ve Ihútě, která jí rejstříkc,vím 
soudem stamovena bude, u,vedla v soulad s § 18 zá,kona ze dne 6. března 
1906, čís. 58 ř. zák., jinwk že bude z rejstříku obohodního vYllllwzána. 
Důvody: Společnost s fu·čenÍm obmezeným- j-est na venek ;naproti třetí-rn 
oso,báJm zastupováua jednateli. Zpúsob zastrupování jednatelů může býti 
smlo,uvGu sipoIečelllSkou rupraven a, kdyby twkové új}ravy nebylo, řídí se 
zastu·povaH právo jednatelů ustanov. § 18 zák. ze dne 6. bře"na 1906, čís. 
58 ř. zák. Zastllp. prá~o jednatelů na venek může smlouvou> společenskou 
se zřetelem ,k § 18 cit. zák. uP',avel1nbýti tolikD jednotně a, má-li společ
nost vícejednate,Iů, mzholduk smlouva společnostní, Illlá-li právo každý 
z jednatelů samo'statně za"tupovati spoleono5t neho všichni: neb a1espo<ú 
Iněkteří spoleóně - není však p·řípustno, by jed'l1atelé, ku' samostatnému 
zastup'ováni společnost! oprávněiI1Í, -zá'l"O'veň byli pOfVÚ'lálni .kiU! IkollektivnÍ
mu zastwpová.ni spoIc:on()lsťi. To by znalme.nalo omezolVání práva zas tu
Dování jedna'telú oprávrněný·ch ku samos"tal!:'l1ému zalSturpová1l1Í sp'ollečnosti, 
a bylo by tedy talmvé ustanc>vení nepřípu5tné. 

Ne j v y Š š Í s o Ll d nevyhověl dovolací stí;'no'sti. 

D II v"' d y: 

Zákonným pravidle,m jest ko'llektiv·ní za'stoupelTIí všech je,dnatclil. 
Sml'0'lťva může však staifllovrtt něcO' jiného, tedy s,amlOlsta1né z:astoupení 
Jako výjimku ,z pravidla. Odpmj]je'vš",k zállvonu (§ 18 zákona ze dne 6. 
března 1906, čís. 58 ř. zák.), stanoví-li smlouva samostaltné a kullektivní 
zastoupení 'jed-natelů zároveň. Zasto-upe·ní, jak -Ve smlouvě jest upraveno, 
,ohrožo!va!o by práviní llezpelSnost, ježto by v ledno,mvém případě mu
selo býti šdřeno, <O jaiké zá<v:azky jde a ja,kébo za,stou[lenÍ je třeba'. 

Čís_ 421. 

Příslušnost opatrovnického sOlldu řídí se cile předpisů '§u lV9 j. n. i 
v tom případě, předsevzal-li před tím jiný soud ojedinělé úřední jednání, 
spadající do oboru pŮSObnosti opatrovnického soudu. 

(Rozh. ze dne 24. února 1920, R [82/20.) 

Okms'l1í soud pw [iopuí Nové město v Praze schválil v ro<:e 1917 
smír, U'zaJvře'ný ·dobrovolně rmzvádějícími se ,manželi K-ovÝlmi. j'ilž bydleli 
tehdy v oblV,oidu toho,to soudru, dle něhož měl nezl. Jan K. do, svého, pá
tého raku zŮlsbti ve vých()~ě u matky. V roce 1919 žád,al otec, bydlící 
nyní na Král. Vinohradech, II okresnfho SOlld!u! lila' Král. Vinohmcfech, by 
mu byl syn dán do výchavy. O k r e sní s () II d žác10sti jeho vyhověl. 
R e)k II r s .ll í s o II II zr-ušil Uisn-eseillr prvého soud'u a ·ul,oižH mu., hy věc 
pdstoUlPiU ·k příslrU,šnému jednáll1Í okres,nímu -soudu P'fO Horní N01Vé město 
v Pr,aze laika s-olU,du ,opatrorvm:iIckéJmu, po p1řípadě by si {Lal od to,notoi sow .. 
du opruTIwvnictví nad ncz1elHým lamem K-em po ro!Zumu §u 111 j. n. dří
ve postoupiti ,a pak z'nova ro",ho'dl. D ů vod y: Stížnost i>est dů,,"odnou, 
pokUd vytÝ1ká nepřísluš1nost okrelsniho soudu na Král. Vinohradech k roz
hod:rmtí této zále1ži,Ť'orsti. lak ze -SpilsÚ okresního soudul pro amnl NOlvé 
město v Prruze ,na jevG jd'e, schyálil tento so~[d usnesením ze dne 1. břez
na 1917 vrchno-opatr,ovnicky na.rovnání mezi st'fana'm~ f)hleidně příští v}r
cho'Vy nezl. laJna K. Tím, třeba zvláštní spisy opatro~nické proti před-
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pisu ŠÍl 27.3 a ná~1. jedno 1-. při' nkrcsním soudě pro O'krosní sould pro Horní 
Nové mě-sto v Praze zalC'ie·ny nebylv založena byla phslušnost okres
ního soudu pro Horní Nové město v Pra'ze jakO' sQ,udu OIpatrovn"i'C:kého 
nezl. Jalna 1(., která, ponévwdž opatr,o\!nictví to na jiný soud pr-Cne-SeIlO 
ne,bylo, dosud trvá po ro"umu §u 29 j. n. Nebyl tudíž obe's,ní sa'u:d na 

'l\rál.., V:i:nQ!hľ~ldech ,k pro,j'cdnání ná1vrhU' otcova ohledně změ'l1Y ujednání, 
t:vka'JIel se vychovy nczl. Jana K., příslUlš'l1~'m a měl tudíž soud tento ná
vrh, iakmi"lc svou nep'řÍ's!uŠ'l10st seznal, ,okresnímu soudu pro řinrní Nové 
město v Pralze postoupiti, po pHpadě před rozhodnutím vyžáda.ti si pře
nesení oipatrovlllÍ'Gké záležirtcsti od okresního soudu, prO' Horní Nové město 
v Pra'~.? na ~O~~ClSlllí soud '1M Kr~1. Viil10hradech po, rozumu §u 111 j. 11. 

Ne J v Y s S I S o u d vyholvcl dorv'oladmu rekursu a, zrušiv usnesení 
soudu rekursní-ho, nařídil mll, by stfžnost vyr'ídil ve věci samé. 

Důvod y: 

Okresní sDud pro Horní Nové mč-stO' v Pra-ze, .kd~/ž manželé l(-o,yi, 
bydlící te,hdy v Pra"e ll., zakročili dne 21. ledna, 1917 o' dohrovolný roz
vn,d ill2)l1'žel1ství od stolu a lože. schválil sice usnesením ze dne 1. března 
1917 s:mÍT mezi jmenolVan\'mi ma,nžcIy ohledně nezl. J~tna l(., tímt·Q úřed
ním jednáním byla však vě'c tato úplně skončena a nebylO' vzhledem k ob
.3ahu smíru; pro -olkre1sníl soud prO' Horní Nové mě'sto- pří6ny, by- obstará
val ohledně nezletilého dítka Jana K. i nadále úkony, ke kterÝm dle 
§u ~09 j. n. je o'pa,trovni'cký soud povolán. Sku'Íečně také v násÍedují.ci 
c1~be 'sond te,~ opa,trovnictvíuad Ja'oem K-em ne'vedl. Není phpadn~'m 
nazO'r rekurs~llho 'SOtlld'U, ŽO {Jlpatrnvnictví PO' 'f{lZUlml1 §ll' 29 j. 11. trvá uo
~ud. Z udělení zmíněného 'opaitrovníckého schválení nelze tedy, UlSUZO\!:;lti. 
ze by byl nkr'e-s:ní 'soud 'pro ÍiornÍ' Nové měst.o p-řísll!'šným prn nyne.'iší 
opatrov:niokuu záležitost. Naopak § 109 i. 11. v\rslovně stanoví, 'že obsta
rávání '(]IJ).atrovnkkých záležItostí přísluší soudu. II něhož nerzle1id~i neb 
opatrov:anec má své olhecnc Siudiště ve věcech .sp'Q.Tn~·ch, a icIikož toto 
dle oSu 71 .j. n. řídí se sOIwdní pHsll1š,no-stí otce a tS1ž jenž pndle schvále
ného smíru moco'tcavsko'll n8id synem si ponechal,' bydlí nyní na Kral. 
Vinohrade-ch, je pro nyní zahájenou opatrovnickou záležHost příslušn\TlTI 
liikoliv okresní 'SOUll PHl- [i,c1rní Nové mČ'sto, n}ibrž ckre~ní seuel na K,;·úl. 
Vinohradech. 

Čís. 422. 

Ocenil-Ii žalobce, ač vzhledem k výlučné věcné příslušnosti. okresního. 
soudu pro spur nebyl,k tumu pUvinen, bez udpuru žalovaného. předmět 
ruzepře na 100 K nebo. pod tuto. hodnutu, iest toto ucenění v otázce po_ 
užití předpiSŮ o řízení ve věcech nepatrných závazným pro obě strany. 

Zvláštních předpiSů u řízení ve věcech nepatrných nutno dbáti i ve 
spurech nájemních. 

O<ozh. ze dne 24. února 1920, 1< I 86/20.) 

Zal-obce ocenil v žaJobě, jíž domáhal se vyklízemí hy tu, sVŮlj za-lem na 
IO() K. O k r c s II í s o u d proieclna1 SI}or bez ohledu. ku zvláštno'stem ří-
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zení -ve věcech nepatrn~Th. O d v·o 1 a c í s o li d odmHI odvolání žalo
vaného p-o-dstat,ně 'z toho důvodu, že jde o věc ne.patrnou, a že tu není 
podmínek, za nichž lze vznésti ve věcech takových odvolání (§ 452 e. 
ř. s.). 

Ne j v y Š š'Í s o Uf d odmítl stížnost žalova,ného. 

D'úvody: 

Žalorbce prohlásiv v žalolbě, ž,e occt1l1Je SVll) záj.em na sporu, na 100 K, 
udal ta'kto hodnotu předmČ'tll sporu (srov.ncj § 59 j. n.). J ež(o jde (} spor 
ze smlOlUlvy nádemní, je,nž dle §'u 49 čís. 5. j. n. bez uhledu na hodnotu 
p['edmětu přikázárll jest olkresnfmu so-udu ,k projednání a rtnSo;ulZe,ní, h,od
nota pře·dmětu sporu tedy nebyla dúležita pro určení příslušnosti, ne byl 
ža,lobce ovšem D o. v i n e n, nldafi tuto h·otdnotn v ž,a1:orbě (§ 56, odMavec 
elruhý). Když přCiS tO' tak l1Čhlil, nem,ohlo 'O'ce.nění pl"edmětu, sporu zllstati 
bez povŠi.mnutí, a platilo kaž,d)T!111 zipúsoJbem p[,oti žal·obci. Pro ža,loiva
ného ,0ceněl1Í to o sobě závazným nebylo, neboť dle p,osledního, odstavcc 
~u 60 j. n. má ocenění předmětu sporu v žalobě takoivýto- záValZlI1~! účinek 
pro odpll'lTe jen ohledně při'slwšnoisti. Zwlovaný mohl tedy llamÍ.tati a do
kazovati. že ,ocenení, žaluHcim p,řed-sev,z,até, není 's,právné. Když toho 
op'om'irr1UI, jest _ucenění to ta,ké v Ul C 1 II ě 'lli Ul směTodatné, pokud jde 
o otá1zku, lze-li pOIUižíti zvlá:št:nllch ulstall10vemí §§ú 448 ,a násl. c. ř. 's. tIle
díc pak k Ulstano'-vení §u 448 c. ř. s. neilTIŮ'že býti 'Pochybnosti, fe v tomto 
připadě jde o včc nepa'Ír.n'ou; Nesiprávný jest nárzorr ž:alovaného, že ve 
vece ch ná,jelnmích nelze užít~ předpisů dvHního řáldu \S'OUdllÍho- Q: věcech 

ilepatľ11~vch. UstanowenÍ ,druhého odstavce §u 4 zákona ze 'dne 27. dubna 
1873, čís. 66 ř. zú'k. (zákona ze dne J. břeizna 1876, čís. 23 i'. z.), že ža
loby, ze srn},ouvy nájemní nebo pachtov,rií, 'P'oku:d není, jimi v\l'hrac1ně- v::,.:
má:háno :náj'emné 'hebo paichtovné, nehodí se "k jed,nání v řízení bagatel
ním, 11 e byl 'O převzato d,o ci:viliníh..o řáidu souldmíiho-. Patrně ,proto, že 
s p -o r 11 é r·ízení ve věcech náJjermnkh a pa,chtovních 'Podle Civilního řádu 
so-udního pr'ovádí 'Se zása,dmě ,dle všeobeonSrch u\stanovenÍ o řízení před 
okres'nínÍi s,oludy, od nichž stanoveny jsou jen nékteréodchylky v tř,e
tím oddílu šesté části civiJniha řádnsOLlclního. Zejména tam, k:de i'ako 
v p,ř~p:adě tomto řízení nelbyl0 z:aved,elllo o výp·ov6d'j nebo pří.ka"Zu na 
odevzdúní PO přÍ'p,a,dě převlZetí, nv,brž" o řá:dné fulobě, pr'jmyká se řízení 
\2e.1k.em k r·Í'Zeni -o ji!TIých, žalob,á~h: ll' o<Júesmliho s-oudu ,po:darn9ch, toIlko 
s vý1jimk'ami, v §§ 573 ,až 575 c. ř. s. uvedenými, a. dlužnO' tedy, nepře
sahulje-H hod~ota sporného· pře:dmětu 100 K, postu,po'V~ti podle §§ 448 a 

. násl. c. i'. s. Ze soud 'Prvé stoUce v tomto p,řípa:dě toho l1edbaI,nevadí. 
vě~ ~e{přestala proto býti věcí nepatrnOlUr. Ve vc'Cech nepatnn~Tch však 
rekurs proti, us,nesením sOludu odvolacího vůbec místa nemá (poslední 
odstavec §Ui 517 -co ř. s.). R.erkurs žal'ovaného do, usnesení odvolacího sou
du podaný jest tedy nepřípustný a bylo jei odmítnouti. Všeobecné usta
novení §u 519, Ns. 1 C. ř. S. neimá zde mÍ-sta; vzhledem.k zvláštnímu 
předpisU! posledního odstavce §u 517 c. ř. s. platí pouze tenkrát, neide-li 
o:' věc ne]J'a,trnou. . 
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Čís. 423. 

Zr~šil .. 1i rekursní soud usnesení procesního soudu prvé stolice, jímž, 
byla zaloba pro domnělou nepříslušnost a limine odmítnuta, není proti 
rozhodnuti rekursního soudu opravného prostředku. 

(Po'Zh. ze llne 24. února 1920, R 196/20.) 

Pro c e sní s o II d p r V é s t o I i c e odmítL žalobu a limine pm ne
příslušnost soudu. Rek li r sní s o u d ,usnesení soudu prvé stnlice zrušil 
a uložil mu, by ž,alolbu DO zák-olnu vyřídil. 

Ne j vy Š š í s o u d odmítl dovolací rekur,s strany žalo·vané. 

Důvody; 

Dovolací reku'!'s joest nepřípustným ze dvou důvodů. V prvé řadě sluší 
llv.é:y,iti, že přiJal-li soud ža,1obu II ného vznesenou .a naiřídi~li o ní. rok, ne
mUle usnesení takowé vedle §'u 130 odstavec druhý c. ř. s. bráno býti 
v adpor opr,ovným prostředkem. To platiti musí, ať prilietí ža10by na. soud 
a její vyřízení ustamiD'venÍlm roku stane se přímD soudem prvním ane.bo 
teprve ,nep'římo k přika'Zu soudu rekursníilO. Neboť v tomto příp"dě mú 
soud stolice prvé, prov:iděie daný mu příkaz, ihtled vyříditi žalobu tím, 
že nařídí 'O ní rOlk k ústnímu jednání, a ,nep,řísluší mll' jIž·s ohledem na 
llsta,noy.~ní §u 524, odstavec prvý, c. ř. s. oPTáJvltléní, vyókárvalti s dalším 
postupem až po p'rávomoci rOClhodnwtí re.lmrstlíhO' soudu. Mílní-li žalo
vaný, že žaloba ,neměl:a- h~Tti na soud 'přitiatw, ie'st mu volno vznés.fn v tom
to směru až při ústním jednání námitky, o 'nichž pak soud rO(lhodne dle 
toho, isou-li iarm:tlní nebo věcllé. Avšaik i z dalšího důvoldu jeví se re
k~lfS nepřípustnSrm. I(ekursní soud zrušil usnesení soudU! prvé st-oUce a, na
řídil mu, by žalobu po záhlonu 'vyřídil. tedy o ní nalfídil rok k j'edn{rní úst
nímu. Tím nařídil soudu st,olke prvé. by po slyšení stran znava rozhodl, 
aniž ustanovil při tom, že telp1rve, až by rozhodnurtí jeho nabylo právní 
moci, předsevzat býti má výikronpřlhlazu, uděleného soud,u prvé stolice. 
V trnkovém případě je'st však dle výislnvného ustalnovení §u 527 odstavec 
dmhý c. ř. s. další rekwrs vylolučen. 

Čís. 424. 

Nařízení o příročí ze dne 28. prosince 1918, čís. 3 sb. z. a n. na rok 
1919 jest vztahOvati i na osoby vOjenské, jichž pobyt je dosud neznám. 
třebas by bylo mOžno ba pravděpodobno, že již zahynulY. 

(Ru'Zh. ze dne 24. února 1920, 1< I 100/20.) 

. Projednávaje žalobu proti žalovanému, jenž, narukovav počátkem 
valky. jest od září 1914 tle'zvěstným, neY'yhověl pro, c e sní s o' udp r v é 
s t o I i ce .návrhu opatrovníka. žalo-valného', by ři'Zení by.lo dle § 7 naří
ze,ní veškerého ministerstva 'ze dne 28. pC·osillce 1918, čís. 3 sb. z. a n. na 
rok 1919 a § 162 c. ř. s. přerušeno. D ů vod y; Dle § 7 cit. nař. pro sou
kromollrávní peněžité pohledávky -proti vo~enským osobám ,(§ 1, odstavec 
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druhf, cís. nař. ze dne 29. července 1914, čís. 178 ř. zák.), které při 
uk-ončeni války nebo dříve se vrátily, nebo po' Ui:zavření m~ru se vráti clo 
svého občanského poměru, dále proti zajatcurn a rukojmím (§ 1, odstavec 
třetí, tuh,oto dsařského na'řílZení) nahzulje se příro'čí až do uplynutí tří 
měsíců po dnu, kterého pominul pro dlu.žl11í~'k!ovu OSGbu důvod narZnačtll~' 
" § 3, odstavec druhý, uvedeného císařského nařízení. Dle § 8 cit. naL 
éís. 3/1919 nelze o žalobáoh, iimi;ž se ,požaduje zapllacení iJlohledávek zá
Lonem poshověn~;ch (§ 7, Ddstavec PTV}') v sOUld:nÍJm řízení pokračovati 
až do uplynutí lhůty. Ze Š'etření nevys:vítá, že' by žal:orvaný byl v zajetí, 
spíše dluŽJno se domnívati, že 'v bojích na Sanu v září 1914 padl. Ustano
\,ení § 7 cit. -IMlř. nevzt.ahuje se vša'k na osoby, jež zmi1zely, staly se ne
Lvěstn~1jmi neho o jichž, osudu není 'nič,eho, známo. R e' k II r sní s o' li- cl 
vyhověl ná,vrhu opatro'vll1í'ko'Vu ,a přeruš'H řizemÍ. D ú vody: Účeleml § 7 
nař. ze dne 28. prosince 1918, čís. 3 sb. z .. a n, na rok 1919 jest, by byli 
lJ'cdpOrOiVáni všiJchni, kdož, jsouce p'o'volán~ k vále,čné slu:ž,bě v.OIjeiJ1ské, 
nemohou svých práv hújiti. § 7 cit. -nař. u:vádi sice mimo vojenské -OSO,Vy. 
zmÍnč'né v § 1, odstavec druh)', naří\zení ze d,ne 29. července 1914, čís. 
17R ř. zák. v}'slovně pouze zaja'tce a rukoJmí. Leč -z uvedeného" účele 
,~ 7 cit. nař. vlyne, že právní nohranu dlužno D,n-znati též těm -Qosobám vo
jenským, které, odehravše se' na pole: váleĎné, se nevrátily a j6ÓU pohře
šovány, neboť' dokud není ,zjiištěna Jejich smrt anebo, nejsou prohlá'šeny za 
mrh é, lze dle zkušenosti souditi. že, Í'sou'ce ú,plně odříznuty od styku se 
svčtem nemdlOU podati o ·slubě zpráv. K osahám takov~lm náleží též ob
žalovaný. 

Ne j v y Š š í S ,(;o III II nevyhoivěl dnv'olacf.rr:1l1 relkursu. 

DfIvody; 

Je zHštěná, že ža:1ovanSr v srp'l1U 1914 nalrukoval clo, války a ,od zan 
1914 po hojích u Opa,le, Puszna Ood,ows-kieg.o a na Sanu je nezvč;stným. 
~yl tedy ža~~van'ý ,OSObOll vojenskou po' rozumu § 1, odstavec druhý, 
C1S. 1 CIS. nanZClll .ze dne- 29. července 1914, čÍls. 178 ř. zák Pro súukro
mOlprá"vní peněžiité poh'ledá',v;ky proti osahám vo,jellsk5nm stanoveno v § 7 
nařízení veškerého minilSte-rstv,a .ze dne 28. prolSince '19]8, čís. 3 sb. z. a 
n. na r,ok '1919 tříměsíční 'p.řÍročí. Ta1'O lhůta počítá se w osnb va:jenskýcÍ! 
ode dne, co pro dlužníko'VU! .osobu 'pominul dů'Vod naznačenÝ v § 3 nd
stavec druh5r uvedeného cís. nařízení t. J. kdy vojenská os~oba vrá'U se 
do svého ob-čans,kého pom~ru. Ježto žalovaný dosud se ncvrátil ne
mohla. tříměsíční lhůta ještě zapoČífi. Arciť nelze dnes zjistiti, zd~ ža
~ovany Jest vúbec mezi Živ)"m'i, a ,pak-li :ano, kde jest. Není však vylo u
ce~no, žre dnsud žije a že dosud jest bud· válcĎnÝm zél'jatcem anebo na 
111,lS~ě, s nímž není 'spojení. Přes tuto možnost, dokud opak neb11'de pro
kazan. nelze přejíti k de,piliímu p-ořádku, ježto zajisté 'lčtlkonného, dobro
d~ní vdosta-ti se musí '1' těm, kdož jsou ve válečném 'Zwjctí, ale o,l~lcdllě 
mcl-:z nelze na ten čas zjiistiti-, že a ,kde jsou váleč,n~.'mii zajatci. Okc1no,st, 
že .zalovaíný,j~~k'o"vvl()lje~ská o!s'oba do války narukov,al a že ;p'ohřešen byl 
~~~ Q!kolnos~l-, j1:ml'Z nel1l vv~loučena' možnost, že upadl do zajetí a v za
Je,tl dos~~ Jest, op.odstatnu]e, by v jeho pr,ospěch ]Jc)'llžitobylo ·3 7 řeče
n~ho· !1a.nzení.' Dok:azovati a řeš'i-ti otázku" 0,da jest se obávati ;-'nep,řízni
vcho vlvvu na řízení nebo rjeho vý'sledky, '8- hlediska právě dotčeného, 
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předpj,su netřeba. Nebnť tříměsíční příročí llepos,kytuje se z dúvodú ])1'0-

ccsuálních, n~'brž ja:kQi lhMa, pro z'otavenou dlu-ž:n,íka, jehož hos'Podářská 
zuatnolst byla účastí na válce oslabena. Na tmnto stanovis,ku stálo již 11a
hzcní ze dne 4. ledlna 1917 čÍ's. II ř. zúk (»Wiene'f Zeitung« z/~ dne 10. 
ledna 1917 čÍs. 6) a totéž stallovisko došlo výrazu v § 8, odstavec třetí 
až sedm}' nařízení ze dne 28. prosinec 1918 čís. 3 sb. z. a ll. na rok 1919. 

Čís. 425 

Drahocenný, pro dlužníka při výkonu povolání nepostrádatelný před
mět nelze dle ,§ 251, čís. 5 ex. ř. vyloučiti z exekuce, nabídne-li vymáha
lící věřitel dříve, než stane se rozhodnutí o návrhu na vyloučeni z exe
kuce, dlužníku do vlastnictví předmět téhož druhu, potřebám dlužníka 
touž měrou vyhovujíCí, co do jakosti 9všem méněcenn:(r. 

(I(ozh. ze dne 24. února 1920, 1\ II 32!20.) 

Výkonný orgál1 zabavil dlužníku (obchodnímu jcdnateli) kromě jiný'ch 
věcí též zlaté hodinlky se řetíJ:kem. Vymáhající věřitel na'bídl ihned po té 
dlu'žníku do vlastnictví hodinky stříbrné. Návrhu dlužnílmvu, by exekuce 
ohledně zlat.í'ch hodinek byla zastavena, ex e k II Č II í s o u d nevyhověl, 
ľ e k II r s II í s o II d však km stiž,nQisti dll1ž:ní:k'0iVě exekuci! ,v· tOI111!to r'oz
sahu zastavil. D ů vody: Byly-Ii drahoceluné hodinky dlužníiku nepostrá
dateln~rmi v době zabavení (§ 251, čÍ-s. 5 ex. ř.), nemůže je v:vmáhající 
věřitel udni-ti z:aba:vHelnÝ"'l11i již Hm, že, se nabí-dne pr,o'střeclni!ctvÍ'm ,,;;-
konného orgánu dlužníik,Olv}, že- mu dá do v-lastni,ctví .náhr:adolu jiné, méně 
cenné hodinky. Vždyť vilknnn~r orgán určuje, zda -předrnčt jest nepo.strá
datelnÝI11, dle doby zahaven,í a musel by proto náhradní předmět býti 
dlužníku pí'edán ji!ž v dobč 'zabavenÍ. Bez 'V1!z'namu. jest vŠiak, složí-li vy
múhajíci věřitel n-áhra.dní hlYdinky lep rve po té, kdy zahavení bylo vv
konáno, ježto v5rkonný o'rgán musí zkoumati způs.ubHOist l1áluadního 
předmětu v době za'bavení. R.ekursní S'ortlJd může kromě t,aha p-řezkoll
márvati zákoIvnost napad'rtlllJtéhio, usnesenÍ' pou:ze dle stavu- spisú prvé 
stolice, nemMe tudíž vzíti zřetele k tomu, byly-Ii náhradní hodinky te
prve po té slazeny. Vymáhající věřitel může se všark domáhati, složiv 
dříve náhradní hod'inksr k soudu, by zlaté, hodinky byly znovu ;zahavcll1j/. 

Ne i v y Š Š J' s o II d ohnovH usneseni eooelkuiČníhn so,udu. 

Dúv>ody: 

Předem jest řeši:ti otázku, zde jest přípUlstna exekuce na předmět, jenž 
jinak z důvodů § 251, čís . .5 ex. ř. pro Illepc>strádatelnost při vý;1JOIlU dluž
níkova -povolání z e:Xle.kuce jest vylouóe:n, jenž však jest drahocenn$T, 
v tom pÍ"Ípndě, když vČ'řilel za drahocenný předmět po'Skytue dlužnlkovi 
náil1fadou předmět co do druhu stejn~:r, pntřebám dlužm'íka vyhoIVující, 
co do jakosti však méně cenný. Otá'Zlku tu sluší zodpolvěděti kladně. 
Jest -Ovšem právda', že exekuční řád. v té příčině nemá žádného usta-
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]lovení, to yša·h: neb:\.r!o b)' Dostačitelil1:}'m dtlVO,uem pro záporné řešení 
otáz.lnr. Obmcz'enÍ exekuce v exekučním řádu \" § 251 stan.ovená, ~le
clují l~čel, chráif1iti hcspo:clářsl\OLl exh;tenci dlužníknvu, tímto účelem ks: 
vša;k také \'J"t~'čella mez těchto nbme1ze,ní. Nemúže b~'ti po-chybnoslI 
() tom, že \'yloučení pÍ"euJlličtu některého z exekuce, ienž pro svnll Jra
hocennost by byl vhodnS'm objel<tcm pro krytí pohledávky věřitelovy, 
když předmč:t ten múže b~lti nahrazen jil1}rm předmětem téhnž druh:1, 
l,ter\' poth:bám dlU"ž:I1íkOV~TI11 sl·ouŽí touž mčr-nu, jako onen drahocernny-, 
přes~llJovala b·:\.' !ámec ochr<~I1Y tÚuř.níka, ,kter~~1 .m~ zák~l1 cll~~ ,PoS'~Y:~ 
nouti. Jest m:Ý'Shtelno a takc \' 'koIlkret11lm PI l!Pddc mUZ110', ze d~lu.;m.k 
ma věci, jež dle druhu hou k vykon{\vá1lli jehO' povolání potrebny., 
z. drahého materiálu a v přc:pycho1vém prO'vedenÍ,.·a měly-li by. t~k!OiVC 
věd bez možnosti, by "čřitel je :nahraJil Ji;n)T111i téhož druh.u) b:,-'h vy
louč-eny z cxcl~<uce, 111oh1'O' by to 'vésti k tomu, že bv dlli'~ní~<: ,Ue~.a ve~ 
škeré své jmě'liÍ v taklQlvé předměty invC'sto.v'a1, by 'SVl:: Jme·m ta!Kto O? 
exekuce uchrái1i1. To zadisté úmyslem, ustano:venÍ exel~~Ól:ího Jád.u l1c;l1; 
Dllužno však lIIvá,žiti i torto': Tím, že vě"řitel:nabíd.l dluzl1UkoVl; 11~hr,3.CL~1l 
předmět, dá~vaje mu jej do. vhustnictvÍ, přestal b}'ti ?nen pů'Vod~í yredmct 
pro dlužnl,ka nevyhnutelně potřebným, potře·bám l~ho y ·.pov,olam dC'st,:
čUije předmět náhradní a tím stává se onen puvodm ,predmet j3TO clluz
níka postrádatelný·m, přebytcčnS:"m, a tím odpa~lá 0ohledl;č p~;ro~ního 
předmětu och'ralnl8, ,kternu excrkruónÍ řá!d dlužníko'vl z duv,odu SOCla~1: 'Oo~ 
liti:cki'ch p'O'skytuie, neboť důvod uchr:any té pominul. Tím, že dluzmkQl\n 
se poskytuje pře·drnčt náhradní, llvoli1uje se předmět púvodní a múže 
býti exekuci p'oc!.H)ben. Soud rekursní Jest též ',na stanovis.ku, že poskyt
nutím náhradního pj'"edmětu jest exekuce. na původní předmět příp us tml., 
než přec vyhnvěl návrhll: na zastavenÍ' excikuce za,bavcil1ím zlat-S:'ch ka
pesních hodinek. Předcslati dlužno, že dle zájemni!w protokolu bylY. za: 
baveny 'zlaté hodinky s'c zlait~9m řetízkem, Jo že když i ohle,dnc hodl'tlC'l\: 
jest za to 'míH, že 'pro ex.e,kuta při vý,k'o11u'jeho povolání (ať již jak,o ob
chodního je'dnatel:e nebo samolstatného obchodníkia) jsoul nutny, neiplatí to 
ohledně zlatého řetízku; .pochy.biII tedy s,oud exekuón,i, když exekuci za
staviT .jak ohledně hodinek tak i ohledně řetízku. Než i ohledně liodínek 
nelze př'is:vědčiti názoru soudu reikursního, že by 1J.ředmčt náhradní mu
sil bS:ti pns.kytnu:t v ,okamžiku předsevzetí. za'baveinL Dúsled:né provedení 
tohoto ná!zoru vedlo by k tomu pTakticky nermožnémlu kond, že by \'e
:r"jtel,' chtčje předsevzíti l7xekuční záJem svrškŮ'. mUisil k v}TkO'nu exekuce 
s sebou přinésti eel.é slkLadiště různ~rch včcí, by po případě 'pr,o tu kte
rou věc měl ihned po ruce předmět náhradní. Ostatně vš:ak přehlíží soud 
rekursní, že uvedené ,hoďi,nky s'e řéťriJkem byly de facto zabaveny, .a že 
teprve .pb pro\"edeném exekuoní:m zájmu dlu'žní-k se dnmáhá v~rro.ku, že 
se exúkuce zastavuje, poněvadž dle .jeho tvrzení h:odinky ty ok vi1kOltliU 
svého povolání potřebuje. Včmel nabídl jeŠltě před rozhodnutím o. tomto 
návrhu jarko n.6ihradu c\'lužníkorvi dO' vlastnktvÍ llOdílul<:y ,stříbrné, a proto 
soud rekurs~1í, když zknllll11al zÚlk'o'Dnolst 1,lisnesenÍ exe,kučního so'uuur dle 
stavu spisú, jaký byl při tozhodování soudem exekučním, nesměl okol
nosti té přezírati a nejsou p,řj. správném p,osoulzenÍ' stavu věci v~rvody 

jeho ll,snesení, vztauHlHcí se n.a opozděnost nabídky .věřitelovjT, opodstat
,něny. 

9" 
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Čís. 426. 

Zavázal-Ii se najemce smírem k vy,klizení najatých místností jedině 
proto, že pronajímateli byly úředně uloženy takové opravy v domě, iié'Jž 
bez vy,klizení najatých místností nebYlo lze provéstí, stane se smír, i 
když onen důvod nebyl v něm vyjádřen, bezúčinným, když úřední ptí
'kaz byl dodatečně odvolán. 

(Rozll. zeu.ne 24. února 1920, Rv I 56,,20.) 

Smírem ze dne S. září 1918 zavá!zal se nájemce, že vyklidí najaté 
mí-stnosti v období květnovém 19J9 ,a- to vzhledem k tvrzení pronajíma
tel-ovll, že bylo mu "nařízeno magistrátem, by prO'vedl takové opravy 
v domě, jichž ,nelze provésti bez vystěhování nájemníků; důvod ten ne
byl ve smíru vyjáclře,n. Pro!U exekuci na vykli1zení bytu, již v,eell v květ
nu 1919 pwnájemce,poclal nájemce žalohu dLe '~u 35 ex ř.. domáhaje se 
zruš-enÍ eXlclkucc, je-žto v}rmě:re,m magi!strMu ze dne 5. snpna 1919 bJrlo 
vyslo'veno, že opravj.', 'O něž šlo, lze 'Provésti postupně a že nepodmi
iíují vystěhoválTI,í náj.emní.kú. Procesní soud prvé stnlice ža
lobě vyhovčl a exekurci zrušil podstatně z toho. c\úvo.du, že se změnil 
předp'oklad, za nčlIož stmny uzavřely smír dne 5. září 1918, čímž na
staly skutečnosti, ,které nepo.dmiiíuií nu,Íl106ti,by exekuční titul byl pro
veden, vykcnctvaljÍ'Ce ;l1Iaň nanpal],;: údnek zrušujicí. O d vol a' C Í s o' ll' II 
zamitl žalobu. D ů vod y: Jde o to, zdali tu, co bylo žculuHcí a tenkr:íte 
vypovida:i1é str3Jně podněte,m, že se ku smíru, eXekU'ČI1Í titUll pro shora 
řečenou exekuci tvořícímu, odhodlala, bylo. do tuhoto smíru jako podnět 
skutečnč poj,alo, čili nic. Nehni pohnutka sama o s,obě má dle § 901 ohl'. 
zák. 'P'ři úplatn5'ch smlouvách V}"z:11Iam výimi'l1ky pnuze tenkráte, když 
byla v~'$lovnč za v:{rminku Shl111'vena. Pro něcO' takového není ve smíru 
úpory, ne~oť smír '0 pohnutce vůbec nemluví, a -t.o, co bylo v projednJ
"ánÍ prá'vní rozepře upla1túnvál1}o v Slortl'vi:slosti s obsahem smíru, múže 
birti uvádč,no pouze jako Ddúvodněná ,nebo neod,ůvndněná domněnka. Po
vSršil-li soud prvé stolice tuto domnčnku na bezpečn}'r závěr, že pohnut
kou ke smí·ru by! tehdejší 'pf'í.kaz stavebního úřadu, nelze z toho ieště 
USu!zO'v,ati', že tato pohnutka učinčna 'byl..a při l1iza víránÍ smíru zároveřl 
výmil1loou ;s účinky dle §u 901 'Obč. zúk., neboť PHk by to dO' smíru buď 
viísl'o'vnč nebo 'Pndle § 86.3 a 876 obč . .zák. ták srozumitelně pojato, b}Hi 
musilo, že by nemohlo býti pochybováno 'o· lom, že tehdejší smír u~avřcn 
byl za p.o d m í n ě'll é h o předpokladu, že platí .jenom proto, že staveÍlnÍ 
úřa'Cl vystčhování všecli ,mHemnÍlkú nařizuje a že"by přestal rpl:atiťi., kdyby 
stavehní úřad od -svého nařízení cloda,tC'čně ustowpil. 

Ne j \' Y š š í s 'o u d .ohnúvil rozsudek soudu prvé stoJ-ice. 

Dúv'ody: 

M:y'lnč má ,:ta to soud odvolací, že k tomu, by pohnutka uzavření 
smlouvy platila za výminku,musila by býti pojata do Iisti.ny o smlouvě, 
ialkouž jest též smír. Vžd~lť dle mstanovenL § 914 ubč. zák. v novém 
znčnÍ při v~lIkladu smluv nesluší -se l:pěfi. otrocky na sIovlllém znenl je
jich, n)',brž dlužno vyšetřiti úmysl stran a :;:ózUlněti smlo'uve tak, iak 
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toho žádá obyčej poctivého obchodu. Z předpokladu, z něhož přL uza
víráni smíru obě 'strany vycházely, ply'ne zcela zřeimě, že úmyslem 
stra,n bylo požadovati vykhwn.í bytu a vykliditi byt jen. by provedeuy 
byly l11a,g'j'strátcm nařízené opravy domu, k čemuž, ja1k .je magistrút l1a
r-ídi!, vyklizení bylo nutné. Bylo tedy toto pmvedenío'Prav, magistrátem 
naří'zený'ch, podmínk,o-u k vymožení p'ráva a p,lněll1í pov]nnosti smíwl11 
založený'ch, třeba i nebylo zřejmě. pojato do listiny smluvní. Vždyť po
jetí v~'minky té do Ustiny jen patrně poroto nclpadlo, že obě strany byly 
mínění, že musí býti splnen-a. Nasta,ly-H vš,alk nyní okolnosti, které pr-i
vodily. že virminka strwnami předpoklád'wná se přece .llcsolnila, nena
stala &kuteč!l1<Yst, na které závisel vznik prálVla žalolVa,nirch pronaiÍmatelů, 
žádati ta vyk!.ilzení, tím tedy nastala dodatně okn1nost a to po vzmku 
exekučního titulu, ,která iO·áil'ok vymáhajícího věřitele zrnšHa. 

Čís. 427. 

Zástavní dlužník nemá práva, nutiti zásta,'ního věřitele, by na místo 
poskytnuté jistoty přijal zástavu jinou. 

(I~ozh. ze dne 24. února 1920, Rv II 9/20.) 

Na: nem.orvi:to'stí žalohců vázla 1)[0 vyži!vuv,ad nároky ne,zletHé. žalo
v:lné kaucní hypoteka do výše 15.0UO 1(. ŽalllHcí, slo,žjvše dne 6. kvčtna 
1918 II pbručenského sO'udu cenné papíry, požíva'iícÍ sirotčí iitSto'ty (státní 
rentu\ zástavní Ji.sty, válečné půjčky), v .jmelllm·ité hodnotě 16.200 1(, do
máhali se sOIll<ilnHho v}'foku, jimž ulÚ'ženo by bylu žalov,ané, by vyuala 
listinu SChOplllOU ku výma\Zu ltvedelnéhO! prá'va zástavního'. P r Di ce sní 
s o u' d p r v é s t 011 c e žalo'tě vyho'V'ěl a - zjistiv hodn'otu cenn~r:.:h 
pap,írú kl, dni 6. května 1918 pení'zem p·Ťes· 15,000 K - uvedl v cl Ů ,. o
d ech po stránce prálv,nÍ: Jedná se, o ,ntázku,_ zda změ'113.- zastavené!lO 
předmětu iest mOl:bna. Jest zdik.a!Znitl, že v tomto p.řípadě iedná se ponze 
o jistQltu. Vedle § 469 obč. zák uhasne zástavní právO' zalplacením dluhu. 
Při použití této zá'sady Il1H ji!stoti!-, ,uha,sne hYp'o,iekární jistota, ikdyž p-e-' 
níz, který co jistota 'jeslt zajištěn, 'se v hotovosti složí (§ 1413 obě. zálc). 
Z toho jde, na jevol, že da-ná jistota: múže b§'tiJ změněna. ,že místO' hypo
tckární jistoty múže 'b~iťi dána peněžitá jistota'. Vzhleldem k tOIll1iU jest 
rOizluštHi druhou .o tálZk u, zdali s!oženÍim ceinni'ch ,papÍrú jest vyho-věno 
zúsadě § 1413 ubč. zák JeHk,ož jde () piapíry po'žívající siro1tčí jistoty, 
nutno říci, že takovéto paipÍry -,oidpGvídají penězLlm, obzvláště kde se 
jc'd!ná o ji!sto1tu:, :nik,oJiiv 'O zap:Ja,cení pohledá-v'ky, neboť i soudy' majícel pře
bytek hoto'v~lch penez, kupovaly ,s'ilroltčí. pajpíry, by své úr'olkové ,povin
úosti oproti vě'řitelům mohly' d,ostáti. V tomto příp,adč jest slo-ž,ení SiT:Jlt
čích p,apÍrů d:ostatečným ,krytím. Dl:už!]1IO' se dále zabý·vati otázkou, co 
hude, klesne-li hodnota ce'run:(rch ,pa.p,jnl. V tomto, ,směru mčl by' věřitel 
pomů"klu v §" 458 obč. zák., dle něhož, nestačí-Ii p'ředmět daný do zá
stavy ku krytí dluhu, ,j.elSt věřitel ·ovráv.něn žádaiti na dlužní,kLorvi nn~r při
měie,ný předmět, pokud se. týče dO'Dlněk. Staly-Ii se tedy slo,ženó cen
né p-apÍry následke,m převratu snad bc'Zccml:(;mi, n-evladí tato ,okolnost 
přemcně .113'potekární jistoty, nSr'brž věřitel mÍl že pouze žádati jinou ji
stotu. Jelikož však zmlnělné ]JapÍ'ry .sloiŽeny byly před přcrvratcm, rnllsÍ 
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věř-Hel tuto Jistotu přijati, 3,všalk může nyní po převratu Ž{!d~liti, by bud
to jistota \" cenn~'ch IJ::t:pírech 'byla. do:plnčna nebo by jin~· předmět byl djll 

do zástavy. Odvolací soud žalobu zatuHl. Dúyody: Názor prv
ního soudu, že jednostranná změna poskytnuté jistoty je možna, je m~yl

n5'. Není zákonnHého usta'novenÍ, dle nčhož by strana mohla bi'ti přinu
cena, by svůj sml II v;D í nárok na určitou jistotu přeměniti mwsila lla 
nárok Úný·. Smlouva zástavní jest prtrvnÍ jednání, zavaz,ující (lIbě strany 
(§ 1369 ubč. zák.); z ustanovení § 14130bč. zák., dle nehož žalovaná ne
múže b}'O ,nucena. by přiJala něco Jiného, než čeho má puhledúvlati, ply-
ne, že nermúže b~'ti přinucena, by phjala- jinou ji,siotu, než lila kterou má 
smlu'vní nárok. I<.ovuěž jest nesprá-vn:\lm' názor soudu prvé stolice, jakoby 
slušelo sirotčí jistotu posouditi dle stavu ku ct!ni 6. května 1918, to1iž ku 
dni slože.ní ce!1ill~rch pa'pÍrů u' soudu. ROlhodn~hn jest jedi:ně den pOdání 
žaloby, jelikož ide O to, 'Z,dali, to·ho dne t. i. 19. prosince 1918 str,ana ža
lující byla orprá vnčna žádati vydání výmazllé listiny ohledně kauční ji
stoty, a ustan,o'vení § 406 c. ř. s. se na tento' případ nevzt~huje. § 458 
obč. zák, jehož se první soudce d1o\vio'láivá, npra v.u,je p r á v o zástHvníhÍ.j 
včřitele, pOIžadorvati jistD,tu jinou, přimě'řel!1ou, když púvodně poskytnl1tú 
jist,ota oj'::,estaó Iku krytí dluhú;' nwpro,ti tomu neskytá toto ustanovení 
op-ary pro ,ná1zor 'prvního 'soudce, že tatké zástarvní dlwžrnik má právo, mí
sto pOlskytnut.é jistoty .jinou ,dáti; na:orpak, z toho, že zákon 12~praryl1lje pod
mínečně vrávo zéÍ·stavníh-o věřHde na jinou jistotu, o JJQdobn.ém právu 
;t,ústavního dl,Ll,Ižníka vŮ'bec se ne,zmÍ1úv, plyne, že dlužník nernilže danou 

. jistotu přeměrniťi iednostranně "V jinou. 
Ne j v y Š š í s {} II d ne-,lyhověl dovohíní. 

D II vod y: 

V dovolúní se uvlaUíu:je. ž,e nezl. žal-obci byli l1u'Cc.nl nemovitosti, na 
TlidlŽ vázne ve ,prciSlpč'ch nezl. ža'lo'v.all1é zástavní právo pro ka UÓl1'í jistotu 
do v~Tše 15.000 K, :prodati ,a při toml vzíti na sche závazeik ik vl'mazu 
řečeného práva Z<Í!si-av.ního, že, ,,,dyby této povinnosti nemohli vyho
veti, hrozí jim ztráta, v důsledcích svých nevypočíta,telná, "dežto nezl. 
1a:lovarná přemčnolll' hy,p{l,tekární j,istoty na ji-sto'tu v cenný-ch 'papírech ni
čeho prST neztratí, proto!že iistnfa v papírech rOlVná se jistotě hy,pote
kární a ostatně celá jistota vzhledem k poikro6lému věku žalorvarné bude 
beztak v dOízírné dobč he0předmčtnoUl. Mim'o t10 p:o'uk<arzuje d-ovolánÍ: i na 
to, že d-osud není žádn~T'm ziknrtem ani nařízením zrušemI3J p'ulPHárnÍ ji
stota nabídnutých cel1ných pap1rů, a že. nelze tedy jimpupilálrní jistotu 
odepříti. !<:oll1lečne uvádí ještě dovoIání, ze výživrrlé bylO d,osud vždy řád
ně placeno, .a že vyž,adUJje již slušnolst, hy mohla ž,allnvauá str mna b~Tli 
donucena k zam~ršlené přeměně. Le,č, nehledě ani k tomu, že k úda.jůlm 

o předvfdané brzké způsobiLo"ti k výdělku ža.lo"ané a o škodě, žalobcům 
})r1' hrozíd-, ja1k'O k il1ep-řÍ'pustným ,novotám vůbec nelze pnhlí7..eÚ" nejsou 
vývody dovolacího spisu s to, by dolíčily un:>l:atruwal1ý dO'volací důvo,d 

§ 503, čí-s. 4 c. ř. s. a vyvrátily správné m:lůrvndn,ění napadnutého roz
sudku. Dovolání samCi U'zná'vá', že v tomto sporu mimo otázku, zdialH ccn
népapíry poskytují do dnes pUlpilární ji'sto,tu, jde hlalvně jelll! oOltázku, 
zdali můtŽe býti ža1orvalf1ú strana proti své vů-li dO'll<UCe.na ku: zmínelllé .pře
měnč. V této příčině pouka,zuje správnč již druhá stolice 1{ § 1413 o'bč. 

135 

z~tk., dle ,nčhož věí<itel proti s\'é \túli nemúže b~,·ti nucen, by Dř'ijal nčco 
iiného, než co má požad(J.vati, a že to platí patrně i oh!edllť--lt-ypo,tekál'ní 
jistot~y, váznoucí ve pros-pech ŽaJované. Právem dále odvolací soud má 
za to, že ohledně otá'zky, zua je za;lující strana o,právněna, žádati vy
dání v~'l11azné listiny proti sIo,ženÍ cenn):ch papírů. ja,kož i pro po,souzeni 
pravé hodnoty nabí7-en\"ch cenll}'ch papírú jest směrodatnou niiNoliv doba 
ir-iich složení, l1~'brž den pod,ínf žalo:hy a, že z ~u 458 obč. zák nelze od
~';zovati, že b~v měl i z á s t a v 11 í d I Ll ž,n í k právo, dáti místO' poskyt
nuté jist,o.ty jÍl~'OU jistotu. Že ža,lobní ná,ro'k llelní opotdstatn.čn, vYVH,vá 
i. z pOdl11Ll zástJ.vníh,o pr{tva. jež jC1st věc113rm právem věřiteli 1\: tomu 
ci-li propújčen}'m, by došel zaplacení ze zastaven)T,ch věci, kdyby dlu,žník 
/,{nrazku svému zavča-s :n.evyhověl. V tomt,o ohledu směř,olvala při zl"ízení 
haučnÍ hypotel\y obap\olná vúle str.a,TI ,k tomu, by za:mý'šleil1é zajištění po
~kytly dC1t:včné llemovito'stl. Pr,avá hodno1ta, těcht'o nemuvito!Stí pa!k, jal" 
llemúže b:\,rti p_och)r'bno, liší se podstatně od skutečné _hodnoty nabízen}Tch 
(;ťnn\Tch pa;pÍ'rú. neboť již bvrs{}vI1Í ,kurs těchto papírú nemá téže hud
llotv a není vyloučeno, ft: by htrdnota llBstačila, by z 11Í byly kryty ve~ 
ške-ré vyživo'vací nároky. Na tom nemění ničeho okioilnost, že byly kdysi 
dotyčné 'papíry llzn{my za P3iPÚY po-žílV,ající sirotčí ·jiist,oty, nebo,ť tím 
'!len·i be,zpodmínečně zaručena jejich dostatečná hodno/ta. Taktéž není 
srnčroda-í-nSrm. že ne zl. žal:orvaná dosáhla ji'iŽ 14. r,oku svého věku, neboť 
jl"řes to nelze určiti, :k,dy 1l'haSlle nárok na placení v5i živného. 

Čís, 428, 

Ochrana nájemců (nařízení ze dne 9. února 1919, čís, 62 sb, z. a n.). 
úimou po rOzumu '§u 5 dlužno rozuměti neien škodu Číselně 1'yjadři. 

telnou, nýbrž i jinaké zkrácení, jevící neblahý vliv hOspodářský, 
Při vzájemném odvažování újmy té a oné .strany nelze nechati ne

povšimnuty 'J.l)spodářskou zdatnnst té a oné strany a relativní vliv 
zrušení neb uchování náimu na hospodářskou existenci. 

(Rozll. ze dne 24. lmom 1920, Rv II 24/20.) 

Za!ující banka dala dne I. února 1919 žalované firmě slouc1ní výpo
'věd' 'z O'bch(lldní místnosti ve své-m domě v Brně a odů'Vodn}la ji tím, ž,e 
pro vzrúst O'bc,hodo~vún( -po,tře;buje místností pro selbe. Z téhož dltVod~1 
vYPolVěděla z bytu též Ladislruva L-a, jen'ž obyval byť o 4 pokojích 
s příslušenstv"ím. Vyp'Ov6zená Hrmar vzne'sla proti v~rpQlvědi ná1mitky. 
S o II d p r v é s to l' i c C ll:zna,l vý,pověď ÚČin-nem. D ů vod -y: Podle do
broodání znalců je třeba, by místnosti vypovězené firmy byly přvpoieny 
k místnostem balTIlky. Místnosti ty mají bý{i pOlklaJdnou pr'o vklady, k če
muž se hodí, a 'nemt>hla by pololadna býti v místlwstech Ladisla"a S-a, 
a'ny jS{)U pro lJbeeenstvo špatně pbstupny. Přibrati místnosti ředHelství 
IHO' jiné účely bankovní je nemoižlno. Jak j·e nutno ,zvčtšení místností pro 
banku, je zřejmo z ohromného, vzrů'stu obratu b'anky v pOlSledních mě
sících. Dle toho má sOlnd za to, že ball\ka mÍshlOstí žalo'v.ané nutně po
třebuje. Podledobrozdúní znalcú, kteří udali, že nutuO'stípráce v míst-. 
nostech stísněn~'-ch milže banka snadnO' u'trpěti velké ztráty c·hybami. 
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které pn praCI za tako\":\'ch poměrů nu.tně vznikají, má soud za doká
zoino, že by banka nerDzšířenÍJn m'Í1stností utrpěla zBaólOH újmu. ODroti 
tomu pOlvažuj'e s-oud nedostat'kem obchodních místnustí v Brně, sonuu 
znám~T!m, sice za doká!Záno, že žalovaná nemúže najíti v Brně jiné mÍst
nosti. Přes to však má soud za to. že škoda, kterou by utrpěla žalobkyně 
zrušením vÝ'P'ovědi, by byla větší ne!ž škoda žatorvané v opačném pří
padě a to ji'ž prnto, polt1ěvadž na; obou stranácn se jedná· o škordu ma
terielní. ŠkKlda ta vzhledem k vel'kému rozsahu obchodu žalobky.ně by 
byla nutně větší II žallobkynč, nežli Ul žalované. O d vol a c í s ·0' u cl 
výpověď zrušiL D ú v -o d y: Aby výpověď da:uá'žalorvané firmě byla 
vúbec ú6mnou~ illUlsela by žalujíd ba[}lk:a pro~ká'z,ati dle § 7 čís. 5 naří
ze,ní o ochraně nálje-mcú ve znění upra'Ve1ném § 5 nalřízení ministerstva 
spra vcdlnosti a pro ,sociální péči! ze dlll:e 9. úlDO'ra 1919 čÍs. 62 sb. z. a' n., 
že :PlQltřebLlue- předmětu -nájemníhO' nUl t n ě ,pro' se,be a že by utrp'ěta z:nač
ně,jší újmu, nežli žauova.ná firma, kdyby ná!jemní smlolutva' v platnosti zů
stala. NespoQomo, že 'ža,IUljící banka da·la výpověď právo,pI.atně do 31. 
ledna J920 Ladíslavu S-o'ví ,ohledně bytu, sestávajícího ze 4 pokojů, ku
chynč, ko,upelny, pokoje pro služku s pří6luš'enstvím v tém,ž dom'Č' v ll. 
poschodí. Tím naskytá se jí příležitost k rozšíření místností ,kancelář
ských. Zn.alci ohledně (!ohOoto bytu padali posudek v ten rozum, že hyt 
po S-o'vi by se nehodil pm pokladlnu vMadů, jcž má býti- obecenstvu 
pokud malí/no co n'cj:phstLVPIl1Čj-ŠÍ, nevyslovili se vš.ak nik1eralk pr'oti! to
rnu, že by se byt tenlo nehodil pro ji,noQl ,kancelář, do které nepřichází 
tolik obecť'llJstva, nebo že by se byt t@ vůbec pm kanceláře nehodil. 
Jest bance zajisté sna·dM, když se naskytají nové 4 místnosti, by své 
kaJnceláře rozdělila' tak, aby bylo vyhověno jwk balIl ce, tak. i úř.e:dnjictvu 

a tak i na kÚ'nccohecenstV'o. Když pak má banka, k pnu žití, místností 
více, než co by vyklizením abchodní místnosti žal0,vané firmy získala, 
tu za:jisté vYP'h1vá jasně, že nepotřebuje Hutně této ubchodní místnn'lti, 
vÝp'ovodi nedolStárvá se podstatrDlé podmínky zákonné a jest již priotn, ne
hledk :al11i k tomu, čí új;ma by byla, značnějš(. -danoU! vý,poivěď zrušiti. 
Ne:ž alni Mma, ,ktcif"()u by banka utrpěla, nehledíc Ik t{)mu" že s,e j'í uprázdní 
byt po S-o!vi. a že tmk na lejí straně nebude lze vůbec ,mluviti Ol újmě, 
kdyby nálj'clill!n1 smlouva Izústala: v platnosti', nebyla: by zl1lačnč,iší než 
(,jma ž",lov'ané firmy, kdyby se tato vystěho:vaťi mu~ela. Jaká újma by 
skute'~ně povstala, .nemohli atl1] svědci al11i znalci' zjistiti, j'Sou to jen do
mněnky, :kteTé byly iimi vysloveny, ,"však nic po.si-tivního :nebylo jJ-fO

kázáno. Jisto jest, že llijma han:ky, kde obrat čiuí mililardy korun ročně. 
rozhodně není tak citeLná, jak,o! ,malé filrmy, jakou je ža'lovaná vůd žaill
jící bance, když by musela svou fi.Jiálkn vlI'bec zruš;ti, nebot, jak vše
ohecnč ZIl1<lIJ.TIiO. nelze nyní v Brně dmstati vhodných obchúdních míst
,110lStf. UvážÍ'-li s,e, 'že chtělo nařízení o ,o'Chraně n,álj-emců v prvé, řadě; t:vto 
chráni!ti, nutno za.i:isté hospodářsky slabšímu pOlslkytnouti Q.chrany před. 
hnsp.událř-sky silliněiší:m, a nelze náljemníka pro1to užl dáU ná, ulici, že by se 
jinak domácí musil ve svých nárocích uskrm'niti. Tak tomu jest i v pří
padě tomb lio'spo:dál'sky slabŠÍ jest ža'lo,vaná ;a .žaÍo'bkyIJě jafl<o hospo
dářsoky silnější múie ada:p'torváním bytu, S-ova 'pro kanc'eláře SVDU ,po, 
třebn -krýti způwbem zaóisté výhodnějším, j de-li o byt vícepokoi{)v~
riežli ,q j.cldi-uou obchodní mís1nost. 

N e i v :v š š í s o u d ,nevyhověl dovnlání. 
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Důvody: 

Dovolání tvrdí že jde ve spmu o to, zdali ža·lující banka mistnosti, 
žalova1nou najat~,'~h, p!otřebuje pro sebe kT;omě mí,stností, je,ž . .:~ VÝl~O
vědí _ zatím v 'prá'vní moc vešlou - bytu S-ova~ ~Xo 7...a!lUllCl ba~!l~l 
llvo,lnÍ, a Ílloto otáiZ'kn dle názoru do'Vo,latelky -odvo'lacl s~ud .nezodpo.vedel 
anebo ,a.spnň jasnč nel'ešill'~ tím pak jest pry da,lw nespra:vnc praVlll p:o
souze-Ttl věci dle § 503, čís. 4 c. ř. s. Jest ovšem sprá'vné, :že dle § 5 m,'IL 
nařízení' ze dne 9. února 1919, čís. 62 sb. z. a n. jest po~rn1l1kou~ v:s,:p'olVcdl 
z nájmu, by p'fon:ajíma:tel poU'eboval 'ná\jemního předmetu nl~ltl1e ~ s~m p.~o 
sebo než tato nutmí potřeba není jediným předpokladem vypoved' z n,:
imu.' týž § 5 stanoví ja.ko další podmínku: že by prona!lmatel lI'Írpel 
~mttnější újmu, než l\1iá,jemniik,- kdyby nájemní smlouv'a. zusta!a ~ plat
nosti. Vi"porvěď lze tcdy uznati op1rúvnčno!U1 pouze ~te~'dy, kdy: -O'be ~uv~
dené podmínky smuča'smě i'S'OlU sp-1nčny, tedy kdyz Jwk lll'utn~l potre 1M, 
t' k i újma -v' případě ponechální Slmkmvy nájemní v platnosh lest ,Pr.o 
l;~o:nai'fmateJc :wa.Čínější než 'pny rná~em[líka. DO!\,Tolá:ní vyt}rká oldvola
dmu ~Q!zsU!dku i nhledně otáťLky újmy, kter.o1u by trpěla ta ne'b ona ze 
sporných stran v l)řípad,ě ponechá?Í ~mlouvy n~jemvnÍ. v ~~tnos~i, neb? 
v případě opačném. nelSDrávné 'praVTIl p.orsoQruze,TIl vecl.' .~nez nelpra~le~:L 
Především dluž:u'o pOiUkárzatido'VolateLku vzbledem k 1ť'llmu tvrzem, ze 
Tltý' není všeO'beoně z,námo, že v Brně Iza nyněJší ~olhy ~lelze~ -nabýti ob
chodních mÍ'Stností, ma skutk<Q1vé zjištění S{lIUc!U', prve, ,s,t?,hce, ~e s!oud n:
d,ostatkem obchodnkh místností v Brně, s',Qludu' znam3r m, ma za d.Q-ka
záno, fe žalovaná firma nemůže najíti v Brně ,jiné místno,sti. ZjiŠtČl;í ~o 
jest, když soud .odvolací je rov,nč,ž za své přii'al. i' ,pro~ ~o:U:? dIQrVO,~acl za
v.alzným~' a nemá PlQrpfeill~ oik-o,lnosti té dovolateiern, z~'dneh~, VJ"Z"l:l~ml~. 
Vyt}Tká-li dovolání odvolacímu rozsudku, že tvrzem. Jeho) ze t:0SltlV~C 
nebyla zjištěna žádná š'k,oda ža~uiicí str,31ny, oupnruJe ;:ysled1kuTI1 pru: 
vo!dního řízení ,a oldchyluie se 'od skultko1vého: zjiště,ní prvcho s'Dlndu, (clm:: 
prý jest dán důvod odvolací § 503, čís. 2 a 3 c. ř. s.), jest po·dotknou!l, 
že se v podstatě I{) něj,a';K:ý oUlp-or se spisy a o .ně.j~lkuu odchylklu od 
zjištění prvého s,oud,u nejedna.., Odv\olad s'Ú-ud arci uvádí v. dŮ'-vo(~ec~.' ~e.: 
»iaká újma by c1fektivn,e pOl\1stala, nelmolhB ani '.Svědci mu znakl ZjlsnŤ1. 
j~ou tn jen domněruky, které by'ly jimli vysloveny, avšiak -nk po!si,tivního 
neby}'o pr,okázálno.« 13-y}o zajisté poU!ze nevhodně užito sl,olva »efe'k
tivně<ine!hot dle k'orr1textu vývodů cbtěl "ould odvulací říci, že přesnÝ 
dfJikaz' o. čÍselllé V1T'ši šk10dy PQldá~ nebyl; .a to;"jelSt správné ,a' od'])l()rvídá 
sp;siím: Nel'ze ske phsvědčitj 'Vývodům odvolacího SO'lldn, že nebude lze 
mluviti o újmě na straně žalujíCí b,rnky, když se jí uprázdní boyt S-lIV, 
než tent10 ná'z:OIr nemá pro ro<zhodnutí sporu dlileži,tosti. Ulmolu PrO roz
umu § 5 nař. min. ze dne 9. února 1919, čís. 62 sb. z. a 11. jest rozuměti 
netQlj-iko šJmdu, již 1,ze určit~Tmi čísly vyjádřiti, lL1~rbr,ž i kal~dlé jiné zkrá
ce,ní 'jevící vliv na hospodálísk-olu exi,stenci té které strany. S t'ollOto hle
diska neIze ne,p-řihlíž'eti -k ,ned'olStateó1olSti dO'SaJvádních mlÍstnolsti žalující 
bal1lky ru k nepříléžirtostem a' závadá!ill pro činnost úřednictva banky, dle 
po'sudku znalclI z ní VZlniikJadících-, h:aopak jest je zaiisté zahrnouti pod 
pojem »új:my« ve, smyslu shora uvedei1léh~ol .'z.ák?lnlll~~1:O. uista;r;,?vení. Ne~ 
llOdle téhož ustau.ovení nestatí k odův'Ůdne11l vypovedl z ;n.aJmu pouhy 
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pTúkaz újmy, n~',brž zákon žádú, by Mma pr,o pro'lla:iÍmatelc byla znač
nějšÍ než újma· nájen-r-ei Le 7.1 ušenÍ nájemIlí smlouvy llrozlcí. A v -té--'p-ř{
dně souhlasí soud dovolací s odůvodněním rozsudku ,odvolacího" jenž 
dospěl k úsudku, že lljma, žalované firmč hr,o:zíCÍ, jest větší ú}!my proná
je.m.cavy. Při srQlvnávánÍ új,my úbo'll stran n'e,ba bráti zřetel nejen ,k čí
sil?! prokázané škody, nýbrž i ke všem osobním ,a h'OSjlOdáH',ským po
merům 'Glbou stran . .2al:u~icÍl str.arna i-est beze sporu :moonÝ'lll ústavem vůči 
EÍŽ je.st žaJOIvaná firma hna,nónč nepoměrně slatbší'_ vzhledem ke své ka
pitálové zd"tno'Sti bude ž,aluiící snáze s 10, odpo'~oci nedosta,tlm míst
~o'stí, než by bylo lze firmě žalované. Nutno však 'přihlédno'uŤi i: ,l\: tomu, 
ze na straně žaludící ball1iky jedná 'Se t,oHko ,o rozšířern.í stávajícíhO' zá
yodu, ,o zvS'šelDÍ: výdčlko'vé SChUPlllÚSfi" o mož.nost dodHiJi větších úsrkú 
než dosavad, při čemž otázka, existence v rozsahu dosav,a-dnÍ hiQIsPo~ 
dá!,ské činnosti V úvahu ,ne-přichá:zí, k!de'žto II 'žalované fir:my se Jedná o 
otaz,ku existence jeH brněnské filiá~ky, zrUršenÍ nájemní smloiuvy pro ne
dostatek jiuJ'ich obchodních místností z'nwmCloal0 by prú žalovanou fkrnu 
~ánik této, iiliálky a tím ~ těžké y~oškození iirmy samé. Jest tedy na snadě, 
~e u~:l1Ja, ~zalovane -strane hrO-Zlel, Jest mnohem znač,něiší: !než újma' strany 
zalwJ!C!. Z důvúdu toho jest výpověď z nájmu dle uvedeného zákona 
nepřípustnou, a není zapotřebí ,zaib}'vati s.e ,otátnko-u, zda žalujícÍ firma 
místnosti, jež ža.}ovwllá v nújmu! má, nutně pro sebe potřebuje, 

Čís, 429. 

Pro odpůrčí žalobu, jíž uplatňuje se bezúčinnost trhové smlou,y 
ohledně věci, které jsou předmětem exekuce, není založena příslušnust 
dle § 17, odstavec druhý ex. ř. 

Věcná příslušnost pro odpůrčí žalobu neřídí se výší žalobcovy po_ 
hledávky, nýbrž oceněním předmětu sporu v žalobě. 

(I\ozh. ze dne 2. března 1920, T\ I 9L20) 

, 2a,Iob,c~ podal u exekučního so,udu žalobu, by trhová smlc'wva, jíž 
Jcho dluzmk Jaroslav F. prodal 7Jalovanému movitosti pro žalobce zaba
\'ené, byla prohlášena vúči němu za hezúčirnnou až do- v~Tše 'Pohledá'vKY 
3.000 K, }e,ž mu př.íislušela proti Jarosla~vu F-ovi a ,oJcenil nárok žalobní 
na 1000 K. Zalc.v<1ný vznesl námhku věcné nepříslUŠllO'sti soudu, jíž 
s o u d j) r v é s t o I i c e vyhoVěl a ža10bu odmítl. D ú v O' dy: 2alobcovo 
o~~ně:lí ža~'ohního náT'O!ku nemúže stačiti 'p,řn r1oizbod:ování Dtá:zky soudní 
J;1'1slusnost! (§ 49, odstavec prvý, §§ 54, 56 j. n.) a zpus'ohw řízení (event. 
~Ie § 448 c. Ls.a násl.). Occně!ni to' nepr{vve'molpírá se o § 56 j. n. Nebo! 
zalobcc domálJá se zfLt.šeni m'i.m-osoudrnÍho prodeie vůči žalov.arné:-nu 
v to;n fO'zsa,hu (§ 12 odipúrčího řádu), by do~á!hl za'Placení plné své po, 
hledavky 3000 I( s přísl. a niklo!; snad jen její částky 1000 1(; d'omáhá se 
toho J na žalo~aném, ,ač t'}'ž nemá žádného zá'v,az1ku ,k zaplacení jeho p:o
hleda vky 3000 I(s přís!., patmě na záikJwdě § 2 odp. ř. 2,alolhcův nárok 
vůči ža,'lrova,nému lze tedy zcela přesně stanoviti, náliok ten neluí neurči
telnÝm ~e smyslu § 56 odstavec druhý j.n., záleží a krYie se úplně 
s pohledavkO!LI 3000 I( s přís/. Poněvadž pak ten,o peníz pře'vyšwie hra, 
mel sta1tiOvenou v § 49 odstavec prv:fr j. n. pro příslu.š-no:st ,okresního 
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soudu,- bylo n{llllitce ža.J-ovu'ného ...,.'}'hovčno a -ža:l.oba odmÍ'tJnutii, r~ t.;

k II r s II í s o II d ZJ'inftl námitku nepříslušncsti sOludu. D ů vod y: Jde 
o rozepři, ku které byl zavdán bezprostřední podnět exekučním řízením, 
neboť by této roze-pře nebyjoo, ,kdyby ne1bylo přímé příčinné sOlUvLslosti 
mezi exekucí a v ní nabyt~;m c'xoku,oníim právem zástavním _a mezi ž,a
lub-ním_ lliíÍ>folkem, k němnž by :žalobce wni jinak legj'tim:uván nebyl, tedy, 
že jde ,o r'o.zepfi, In,Ínčnou v § 1'7, ,odstaive-c druíh3T, pr-o kter,ou le dle to
l1OtO předpisu výhradně a beze zřetele n<l hodnotu S!pmného předmětu 
přís.lušn~Tm exc-k,uč:ní soud. Proto nebylo soudu prvé stoJi:ce' potřebí, by 
se 'o:bÍrall GceněnÍm rnzepře, a j-e nerozhodwo, ku; j,alkému, ocenění, i k.dyb:r 
I, 10II1111 byl dle § 60 odstavec prvý j. n. oprávněn, dospčl. 

Ne j v Jl Š š í s -o II d nevyll'o'Věl dovolacímu rc:hlil'Su. 

Důvody: 

Zulobce clam{d1á se tímtO' sporem r-ozs.udku, že somk,yolmoprávnÍ 
trhová smlo'uva, mavřcná podle § 1053 obč. zák. mevi jeho d!ll'žníkem, 
ja1ko prodávajícím a, mezi žwlo!van~lm jiliko 'kupu:jídm, jest vúč'i- němu až 
clo vHepohledávky 300D K s llříslllšelnstvím, příslušeiící iemu pr,oti pro
clateli, neúčinná. Záklaldem spmu jest podle to>ho žal'obaoclpůrčL Tato 
byla sice podána' za řízenÍ' exe-kuču,ího, zahájel1éh'o k dobyti ,oné- žal,ob
co-vy pohled{L'vky proti Ja1ruslaIVu F. a p'ře',dmětelrn smlouvy trhové, jÍž 

jest žalobou oclpor-o:váno, js,ou tytéž věd, které jsoul l}ředměkm vedené 
exekuce, ale předmětem ž,al-olby 'é\ sp'Glru .neis'ou tyto věd, nýbrž '9iClpůrčí 
nárok žalobdlv, by trhová smlouva byla prohlášena neúčinnou. Podnět 
ku sporu tudíž nebyl dán exekučním řízením, nýbrž soukromoprávní 
trhovou smlouvou. Z toho plyne, že není zde, jak soud rekursní mylně 
se domnívá, poJmi-mek Mulrého ,odstavce li 17 ex. ř. pro pi'ísluŠ!nost exe' 
kuč-n:ího soudU' k ved~ení sploru. no;volací rekurs žaI,ovaného však přes 
to není oprávněn, neboť námitka předmě,iné nepříslušnosti sou-du, žalo
vaným vzne'sená, ,nemá ,opory v ,platnSr ch zákonnýéh předpisech., Poně
vadž totiž piedmčte'm~ žaloby není peněžitá' pohledávka, alniž je zde ně
který z případů prvého odsta'vce §u, 56 j. 'n., nebo z případův, uvede,nýcll 
v §§ 57 a 58 j. n., sluší sou,d předmětně příslu'šný určiti na základě dru
hého odstavce §lI 56 j. n. ,a druhé'ho ,odstavee §u 226 c. ř. S., loti" podle 
hodnoty žalobníh,o nároku, v ža,lo'bě llldané ve výši 1000 K, kteráž hod
nota jest podle po,sledníhl} odstavce §n 60 j. n. v příčině soudní přísluš

'nosti záva7:na pro soud i pro žalovaného, neboť nejde o případy, jichž 
se týkají ostatní odstavce tohoto §u 60 i. n. PrávnÍ' názor soudce prvé 
stolice, že co do otázky soudní příslušnosti pro tento spor rozhoduie výše 
lJOhlCdáv,ky, ž'afobci vůrči Jaros'lavu F-ovi příslnšeiící, jest vzhledem na 
jasné znění hořejšíCh zákonných ~ usía.novení myln}'. 

éís. 430. 

Ochrana nájemců (nařízení ze dne 17. prosince 1918, čís. 83 sb. z. a n.) 
Živnostenské místnosti nestanon se bytem, i kdYž opatřeny byl)" 

kamny a nábytkem a živnostník tam ,'Jlídal a spal. 

(Pozl!. ze <lne 2. března 1920, R 1109/20.) 
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Zalobce vypověděl žalovaného z místností, jež mčl l1a~aty ku pr{)iVO'~ 
zavání ži-vnO'sti k,ovářské. Námitkám žailo:vaného p r () c e sní s Q ll. d 
p r v é s t o I i c e 'nc'vyhOlvěl a ponechal V~TPOVČď v }Jla,tnosti. O d v'o-
1 a c í S.Q li d ·k odvolání žaJova'ného zrušN rozsudek s,oudu prvé stolicc~ 
fízení jemu předDházeiící i výpověď jako zmatečné. D ú va d y: 2,,10-
va,n~r namíta'l teprve v,e spise ,odvolacím zmatebnost ])ľ,o nepřípustnost 
pořadu práva, tvrdě však již v řízení prvé stolice, že u'žÍv,á na1at~rch 
místno,stí pro s'e'be jako bytu, opaltřiv světnki kamny a nábytkerr. 
Tvrzení jeho bylo svědky prolkázáno.' Lallo1bce uvádí v ndvoIacíiffi sdě
lení~ že důvodem k výpovědi 'bylo, že poU-ebuje mÍ'stno6tÍ 'Za byt pro 
dč.lníky. Z uvedeného ie patrnO'. že výpověď dálla byla z místností obvt
n~'ch, na které vzta'huď'e se' OIchramG práva nájemního dle min. Il1Iař. ~ze 
dne 17. prosince 1918, ds. 83 sb. z. a n. a ze dne 9. února 1919. Č. 62 
sb. z. a ,n. Dle §u 1 poslé'z d,Mčeného ln.ařííZcní lze však y~rpověď dáti jen 
se svolením soudu, tam bliž:e určeného-, kter$r má dle §u 3 provésti DO~ 
iřebné §etření dle zá's,ad řízení lle,S:Polfného ,a rOtzh'Odno·uH usnesením. Jde 
tudiž o právní zál,ežitost, pro kterou je 'předepsánlO řÍ'zení nesporné, a 
odllvodněna je pr,oto námitka zmatečnosti dle §u' 477 čís. 6 c. ř. s .• ježtD 
pořad práva v této věci je vyloučen. 

Ne j v y Š š í S>O ll! d zrušll usneselnÍ .aidvollacího soudu a nařídil mu, 
by rozhodl ooldvolá,ní fa'lovaného. nehledě k domnělému dŮ'voclu zma
tečnosti. 

Důvody: 

Nařízením ze dme 9. únnra 1919 čÍs. 62 sb. z .. 3) n. bylo dopIněno a 
změněno nařízení ze dne 17. prosince 1918 ČÍIS. 83 sb. z. a. ,no 'o' nehraně 
nájemců.. Z toho jest ,patrno, že ustanovení prvního z těchto nmříze,ní se 
vztahu~e jen k !nájmu místností) uiveden5,'Ch v §u- 1 posléze na,značeného 
nařízení, tO'tiž k nájmu bytů ,a iedno:tHv~Tch částí bytů 'ia!kiQ,ž i k náimu 
mí-stností ohchodnkh. Nesejde na tom, jaký1m způs.olbem pronajaté míst
nosti skute,čně jsou užívány, pO' přÍ'lJadě užívati hy se da1y, ill:\'brž po'uze 
na tom, k jwkému účeIu byly pr,onajaty. V tom smě'ru jest v tomto pří
padě podle dfrvodů r'ozsudku prvého soudu mezi sty,wnarn!i' =nesporno., že 
místnOlsti,o které ideo byly ža10bcem 'pronajaty a žalovauým najaly 
k .provoz;ování k,ovářské:ho řemesla, je,ž žwlorvaný, jak sám uvedl v ná
mitk{.,ch, v nich od púvodní úmluvy nepřetrhté d,Q, nynějška provolZuje a 
i dále chce 'prov,ozolvati. Míst-HOISti živnosten,ské však nesparlají plOd §- 1 
nar·ízenÍ ze dne 17. prm;ill1Ce 1918, Č'Í!s. 83 sb. z. a n., nej'5'ouce a,ni ,Íníst
]J.o!S't,mi obytn~"mi ami illl]stnostmi OibchO'dnímlL Tím, že ža'lro;vanSr do svět
nice vedle boudy, jím doda,tečně k 'dílně přistavené. dal si kamlla a' ná
bytek a jako bytu jí uživá. čili ,jak jeho ma!mželka udala. v noci tam hlídá 
a spí, nepozbyly pro!03ijaté mÍstnoisfi; p'Uvahy místností. žiV11Ostensk:\Tch a 
llesťaJ se z n'ieh ,hyt. Proto se ,k nim nevztahují 'pře'dpisy ,n.a'řízenÍ z~ dne 
17. prosince 1918, čÍs. 83 sb. z. a ll., amilž tedy ustanovení nařízení ze 
dne 9. února 1919. čís. 62 'sb. z. a n. a žalobce nemu.il tedy k výpovědi 
: p,:měru néJiemnlho vyžádati si napřed svolení 'ohesního soudu. Z toho, 
ze zal-o.bce v odY1oll:ací-m sdělení, 'PopÍraje, že k pronajat(;'m místnostem 
se vztahují .předpi:sy -o ochraně !ll Ú j e m C ll, uvedl, že po,tře'buje jich PTO' 
svou čeládku, nelze odvoditi', 'že jde ,o p-rona'jalté místnosti obytné . .Jen 
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kdyby šlo o byt nebo část bytu nebo místnosti obchodní, bylo .by n:\
leželo Jednatl a lozhcdnuuti o pHpustnostl v~'povědi \' ř-Íz.enLne:spnrnéUl. 
Když 'o tako.vé mtstnosti ,neběží, nemělo ,oN'šem místa předchotZi řízení 
nespoirné, v~rpově'ď žalobcova a náJm~tky Ž'a,lofv,arného byly právem při
ja.ty k soudu a púvem bylo o nich zavedeno' řízení 'sporné dle §§ 571 
C. ř. s. Cl násl. Ji'ž z toho důvodu nelze tvrditi, že jde o věc, pro kterou 
jest předepsáno řízení nes,ptOrné, že tudíž pO'řad práva jest vy'lowčen ~ 
rOfL-sudek prvého s'0udu jaJ'mí i předcllázeHcí říize'l1'í stížcrny zmate,čno.stl 
dlc;u 477 čís. 6 C. ř. s. 

Čís. 431. 

Nárok proti obci na náhradu nákladu, jenž ji postihoval dle zákonů 
o chudinském opatrování. jest nárokem soukromoprávním. 

(Po~h. ze dne 2. března 1920. R 1124120.) 

Zalabce, jenž byl se již před tím bez úspěchu domáhat za svého ne
zletilého syna chUldinské podpory n.a obci pořadem ,stolic správních, ža
loval obec by lIlll nahTadi!a náklad, jejž vynaložil na výživu a výchovu 
svého sY'l1'a, ježto žalovaná ,obec opbtně, _pdr be'ZldŮlvodně, mlmít1w při
imouti jeho sy'na d,o sir-,oťčjnce. Žalorvaná obe:c v zne:sla nánlit,ku ne:p'řípust
~lOsti poř,adu prá'V'a, jíž s'o li ,d p r v é s tol i c e vyhověl ,li žalo:bu nd
mítl, je'žt:o jd,e o nárok veřejn1oipťá'vní, jenž byl o,sl!a,tně již p:~'veplatn~ 
zaml,tnut úřady správními. Rek u r s 11 í S Ol II d natmitku nClpnpu:stnnsh 
p,o-řauu ,práva zmmítl. D ú v ,o ,ci y: ZaJabce 'opírá svůj rnár,ok o ~rávní ~~= 
\; od §u 1042 clbč. zák., klik-ož pr-i' uči-nB za ža},oiVano'U obec náklad, lelZ 

by t~-to dle zá,k~OIna' sama ,uómHi 'll'usUa. Nárok, ža1ohoUJ UlPlatňovan~.', 
není te,dy náro1kem na POd'p'OTU ueho na; zaopa třcil1Í proti- ž.al,ované obci, 
kt-edr by žalobce jaik·o chud~r příslu'šníik n.a ni z toho dův,o!du činil, ž,e, ža
lovalná 'ubee nedGstála povinillOstem, nlože1ný"m jí záik,ony ze dne 3. pro
since 1863 čÍs. 165 ř .. zák. a ze dne 3. prosince 1868, čÍs. 59 z. zák. O ta
kov~r ná'fok se neiedná, nýhrž () náTok, jejž žalobce i()ldvozuje z ,ustano
vení §u, 1042 ,o,bč . .zák, tedy o nálro:k s 'o u: k r o mop r Ú \' 'll í, o němž 
rozhodovati js'ou povollá!l1!Y S'()iUUy. Za'lobou uplatúovalI1"5r nárok není také 
totožným s nárokem, jehož domáh,al se žalobce na žalované o'bei cestou 
spr{\\,\;í ,a o něm}, 'p-ravc!platně bylo rozhod.'l1l1tO. Lal-obce žá,da1- totiž na 
ia,lO'vané obci dodatné vymě-ření přimčře'né 'stálé denní p;O'dpory C 11 u
dinské pr,o svého_ syn'a. 'l)'še žádané podpory chuditrlské vúbec a\ni !le
uvedl a lJlo,nechal sta:!1J0'vení jeH pr·iměřer:!Osti žalova~né olbci. O tomto- 'ná
roku j.akožto ve ř e j II o p r á' v n (m bv'lo úřa-dy správ.ními pravnplatllé 
ruzhódnuto. 

Ne j v vš š í s o II d nevyhověl ucrvolacímu fekwrsll 

Důvody: 

Usnesení -v odpor vzaté h,oví stavu věci a zákonu. Po-llkazu~íc k _jeho 
spr{n/llé,mu, odll vodnění přip.omín,á se pr,oti v}'rv,odúm rekursu vrcholícím 
y tOim, 'že- jde o t$"ž předmet, jako V předchnúm řÍ'zenÍ správní-m, a že 
v to-mto slJrúv'ní,m řízení byla již. pravoplatnč ror-hodnuto '0 ná'ro-ku ža-
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lobcově _ ještě toto: V řízení. y němž konečně rozhodl nCJVYSSl sprúvní 
s.oud nálezem ze dne ]3. lH10ra 1919, domáhal se ža.]lQbce za svého nezie
tHého syna na obci chudinské podpory. Zada,tclem byl tedy hoch za,stOl1-
pen1" svým otcem, .ne však te'nto osobně. Šlo pak D nár'ok odv.ozovanS· 
z poměru osoby 'Chudé, majíd právo na zaopatření chudinské! k ·o'bci, 
k opatrováUlí chudých 'z ohleMI veřejných PÚ'vil1né, tedy o nárok pri'
štící z pTáva veřejného. Zcela jiné po'Va/hy jest nárok nynější ža:l,obol\1 
uplatiíovaný. Zádáf otec od O'bcepodle §u 1042 obč. zák. náhradu za 10, 
že U'činil ve prospěch svého syna náklad, jenž by byl dle zCtkonil O' o'Pa
tra vání chudých přináležel obci. Za,lobce ,"'evystu'puje tedy tentokrát za 
svého chudého syna, nýbrž svým jménem, jakožlli Il'solba, ktle'Cá V té 
příčině k 'Obci není v žáldném pomb-u veřejnO'právním, nár.o·k jeho, jest 
pr-oto nárokem, eICVvozoval1lJým z ustamovení práva sDukrDméhD, 'O" ta,ko
\;~Tchto nárocích r'OtZhiod,D'vati p,T-ísluší však řádll~l'ill soudům, Z toho jest 
patrno., že nelze mhllVTIťi ani o toto'žno-sti nároku, ani ,o tom, ž-e nárok, 
o který jde, byl ž a I Db c i již pmvo,platně odepřen úřaldy správními. To
mu bylo by tak jeln tehdy, kdyby ne"letilý syn dom"'hal se žalobou ua 
obci znovu chuldi'ns.ké podpory za do'hu- od 1. července do 31. pfiOisince 
1917. Zároveň však z toho, co uvedeif1.'o, též vypl~!vá, že žalobce v řÍ'zenÍ 

správním OIzmačil nár,ok, tehdy ku platnosti při'vádě:n}T, s.právně i'a'kn ná
rok veře:j'lllolpTá\TnÍ, a že si n'ikterak 'neodponHe, vymáhá-li nynčjší ná
rok poř'adem práva. K,onečně se připomíná, že, byť i rozh-odnutí ,o tom, 
je-li ,obec PQivirnna, dMi žalobci žádanou .náhradu, zálVilselo na řeše-ní 

otázky llředcholzí, zda'ž obec podle předpisů zál"Ol1aO opatrovícní clm
d"Srch. tedy podk pře,d,pisů ve'řejuO!p'Tá'V1nkh, byla vÍlči synovi Dov'jiHna 
k tomu, 00 jeho otec dle' svého tvrzen.í naň vynar},ož,H - nemá to' v:::
znamu p.rú 'posO'llIz.ernÍ přípUrstnosti pořadu pTá va, ježte> přfshtšno'st SOllclnÍ 

se řídí jen 'p!Q'vahou sporného nároku, který ,'však, jak vylíčeno, je'st zde 
nároke<m soukr,ollloprÚ'v:ním, - a taiké 'O dotčené p-ř.edchozí ntázce ráZl! 
práva ,veřejného s{)uld pr'ocesní povoľám test ro'zhiQIdovati (aTg, § 19U c. 
ř. S. a oontL). 

Čís. 432. 

Zákon o zajištění půdy drobným pachtýřům (ze dne 2i. května 1919, 
čís. 318 sb. z. a n.). 

Lhůta i§u 12 cit. zák. jest propadnou lhůtou práva hmotnéhO. 
Ustanoveni procesuic'J zákonů, dle nichž nečítaji se do Ihiít dny po. 

štovní dopravy, neplati pro lhůty práva hmotného. 

(RoO'Oh. ze dne 2. března> 1920, R 1121120.) 

Přihlášky drobných pachtýřú, by byly jim pnznány po,zemkydo 
vlastnict'Ví, dušly okresního soudu sice dne 18. září 1919, vlastníka však 
te]l'rve dne 19. zálří 1919. Na pOŠlU byly podány dne 18. září 1919. R e
k u r s tl Í S'0 11: d odmítl .ku vlastník/DIvě stížnosti přihlášky jako. opozděné 
a 11 e j vy Š š í so u d usnesení jeho potvrdil z těchto 
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dúyodú: 

§ 12 zúkulla ze dne 27. května 191~~Č. ;),18 S? z. a:1. stano~\'i ir~lil)ei·~
iivnč, že VŠ~'Chlli. kd'0'7, wplatuíti hodlan sve 'Dravo lJŮ'za;lovaCl pOdle to.
hOllo zákona, musí nejdéle do 12 neděl ode dne, kdy z~ko'n tento nall,yl 
púsobnQisti. ohlú<sHi s'vúj nárok vl~.stnfiku > poz-e;n,kn a J.i.ro'll1e. tohl~' pr.1-
slušnému okres'l1Ímu sO'udn. § 14. cltovaneho zak-ona :ysl'Ovu!e ~ak, Pl'O 
tO'11 případ. že .pachtH nepřihlásil ·se ve lhůtě §n 12, Jak<l. pravlll nasle~ 
dek. že ila'cht~lř pozbývá potudoiVacího práva. Z citolVa!l,ych Uist~!n?ve11l 
zákuna je vl-dllln, že ,r:{"ík.,OIll po'žadovacího p:á1va ic~t ,predem vazarn na 
urč.ii-ou dobu, p,o jejímž marném wplynutí p'ravo za.~I.k~. Lhllta ~u l~ má 

0"0 nepollírate1nč r&z lhůty propa,d"é (praeklusmll) a, pomcvadz od 
pr 'c 'k . '1'1 ··t zachování lhŮlty' té záviSÍ extlstence samého~ na'1"O' ,u ~lateľle 1~~ J.o, o les 
lhlHa ta po'vahou sv'ou pra:eklusitvní J-hůt,ou prava hmotnchu, tl:dlZ !hutou, 
ji,ž nelze prodloiulžiti. Z toh,o plyne samlO s,ebou., že, ohledně Ihú1Y teto ;l~
lze 'poU'žiti pf,cdpdsů civilního řádu s,oudmh'Ú o lhutach prOCOS,11lC~ ~~ ZC~ 
. n6.na <u 89 zák 'O' org. soudní, pon0vadž lhůty ty předp(okladaJt rlIz.cm 
JI ~. , . " . h d >1 " 'se >;oudní (§ 89 >Qirg. z-ák.: »., .... k pJ-edtSevze11 Jln}'C , snu 'ni 1'00 nZ,ellll ~ ti1kajích:11 jednáil1í ...... «). Nějalkého <soudního řízení vš~k pn tom, kdyz 
pachtýř ohla,šuj,e svúj nárok vhpstníklu p~lZemk',~, . ne~l.t, Jde t~L nao?a~ 
o bezprnstřeclní prá Vlní stj/ik mc'zi stranam'l Samy'ml; pn takolv~mto ::;t},

ku l1epřkházC'jí vš,ak stranám k d:olbru' dny poM,o.;:ní dopraJvy,~ laik o~le,d
nč Ihút soudního, řízc"í § 89 erg. zák. pm teu pnprud stailo!Vl; kdyz do
tyčné pmhlášwí nob dotycný návrh ne'b spis byly v pD'sledm den Ihllt:
podány vča5 na p1o'štu. Na Ivěci ničeho nemění okollnost, že zúkm1 k,rome 
přihlášky vlastnÍ,kovl před'p'isuje také ohláš'eni nárok-u pr·í>slušinému ok:~es
nímu soud n. S prá \lne ,uvedl tu rekursu:i soud:, že ?Hhlá~?e ll'. v l~;svt;l1k~, 
jež }elSt zcelar jitného rá'zu nežli 'přihláš,ka Ul s~'udu, lest ~:i!Zna~l .~etsl cl~~
ležitosti nežli 'tétLo, ieŽDO na o'né ,se zal-dádá na-rok pac'htyruv, Je]z po pn
padč bude lz,c vy-.řídHi s vlastníkem' smÍr,ně, kde'žto př.ihlášl-m ll' sou-du 
jest rázu spíše formálního, ježtl()J so'udní řízení, :l1astupUJe tC'lJ'l~ve teh:Jy, 
když strany se ncd!ohodly (§'§ 15 a násL zák.). Lhůta §u 12za100\11a Jest 
proto nezávislá na zahájení soudního řízení, ,v~~ž !ovn.ě~ na.s,:ě~,ču~e~ ,to
rnu. že není lhůtuu, na niž 'byl,o hy lze plQ'UiZltl 'predplllsU clvl:lmhlo< rad~ 
soudního' Ó Ihfltách procesních. To nelze dovod!ti anil z toho, ~e ,v. dr~he 
věltě §n 14 dQlv,o,lu-je' zá,k.on navrácení v p'řeuešly stav prO' zt;J'cskam lhl1l.Y 
§u- 12, ačkoliv hmot,né pr~v'o nepřip'oíJJští zásadně prá\Tního ustlliV.~ n,alVra
cefJ1'Í ku J),ředešlému sta'V'U pro "z:n1'G'~kállí lhůty. Múž,ef záklOnodarce [J-D

. voli-ti výjimku ze zvláš,tnÍch' ·,dúvodť't a oh:ledú ve spe-cielníoh připiJdech 
i "pr,o',olbor prá~la: hmotnéhol a: dlU'žno pr-uto. ve zmíněném ustanQ-vení spa
Hovati pouze v)fSa,dll. ,l<;:teroiw zák;onndúrcc z,a Hst~ch přcup,olkladů; prQ.
p'ftdči'l,ve pťo'SlJčch cirobnych !J,acht5rřú. Jde tuldh~ je:n 'O', výjimku z pra
\',ldla., -!<teToU' dluŽl11'o vY'kládati přesnč, což platí vúbec O' záikrolHLI ze ú,nc 
27. května,. 1919 č. 318 sb. z.' a u. jaloo,ž!o zákonu' vý,jimečném. Z těchto 
úvah plyne" 'ž,~_' stěžovatelé,. jich,ž přihláška nedošla vlastníka "p:O'ze:m1lw 
vd!9bě §lt 12,twttiž do 18. září, 1919, ný'brž te'prve dmle 19, září 1919, te'dy 
o 'jeden den později', p(olzbyH ve smyslu -SU 14. prúva požad.ovacího,. 
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Čís. 433. 

Najala-li byt pOuze manžetka, pusobí exekuční titul, proti ní znějící, 
i proti jeiímu lllanže!u, jenž s ní sdílí společnou domácnost. 

(Roleh. ze dne 2. března 1920, l<v 1129,20.) 

Ve sporu o vyklizení bytu, jejž v,edli 'pronaMnlatelé pH)ti mwnželůll1 
Š-ov}'m, prohlás,u ma1nžel, že bytu nenajali, byv tehdy na voj:ně, a ž;e mu 
nep.atr-í, n~',brž že jej má najatý· jeho ma:nželka. Pronadímatelé vzali pa.k 
ža.}obu prOlti mWl1iždo'Vi zpět, na,če,ž by'10 jeJich ž,aJO'bě VTOti ma:nželce vy
lwvěno. Proti e,Jdekuci ,Dia vyklizení bytu podal ma"žel žal0,IJU ,o nepří
pustnost exekuce, tvrdě, že byt jest jeho, že. on jej byl naja! a že proti 
němu exekuční titul nesměřuje. Pro c e snl s o II d p rve s t o II c e 
žalobě vyhověl. vzav z.a prokálZáno. že 'ž,alobce spor.n~,' byt naja,l, a po,
ukáz",l vd II v,o d ech též k tomu, že 'p'rávlO bydleníobo-u manželi! jest 
potud nedílné, pokúcl manželka ve smJsluobčansk§ho !,ákona povill~a 
jest sdíleti byt se SV1Tll manželem, ,a, ze bylo b)i zre]lme pr-oit} mteiJ1Clfll 

zátl(}na, kdyby byl exekuónÍ'm v~7kOlnem, proti ma\nž'elce vy,klizOiVálH byt, 
v němž manžel jako nújenTll1íik dosud ne-rll',šenČ' bydlí a pr,oti něn1U:ž O' vy
klilzenÍ zakrooerno nebylo. O d vol a c í s O' II d žaloibu zam'ítl, ZiiISUV, že 
sporný byt nenajal žal,olbce, n~lbrž jeho manžel,ka, pal strálJ1lce 'právní pak 
"vedl v d Ů VD dech: Není-lipochybno', že žalobcova manžeIklabyla 
jedinou nájemkyní bytu, musel SOl1dní příkaz na vyklizení bytu zníti jen 
na jméno nájen1kY'l1ě. Ne:bo·ť manželovo 'právo na spolužití v bytu, mal1-
želkiou ;ua}aJtém, nemě'llÍ ničeho na práve·ch pronajím!atellov~rch. Ovšem 
múže manžel (§ 91 ,o"č. zák.) určením spoleó,é'ho bytu ,překaziti mal1-
želce, by do najatého bytu se . nenastěhovala. Avšak toto manželovo 
právo na spolubydlení uení di!vodem, by v takových případech pronají
mateI dal výpQ!včď 'nejen manželce j,ruko jediné nájemkvmi, u}'brž i je
jímu manželi (Slpolubydli:teU). Výpověď a 'příka,zy na vykHzE'ní bytu. ná
jemníll~u jsou účinné a vyk'GtJlaitelné i p'f'OIťi všem, kdož ,odvozUjí své 
prilVO na spoluužívání najatého bytu od 'práva nájemcova (§ 568 c. ř. s.). 
Při tom není rnZ'dílu, zdaH toto pr;§NO třetích os'ob se z,akládá 'lla, smlouvě 
či na záiklonu. 

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

Důvody: 

Provádčdfc dovolací dll'v;o~d nesprávného prúvníhn p050uz.emí věci 
u;platúuďe dovolání, že druhá stoBce mylně považuje za přípustné, by na 
záJkladě roz'Sudku. jenž byl vydán ve s,porllJ vYlkHznvaCÍlm protl manželce 
žalobce, byla plr,~ti němu ved,ena exekuce na vystěho!vání se z bytu, 
ačkoH:v proti ž,alobd není tu 'Vúbec exekučníbo titul'u. DLe 111Í1Uel1Í dDVO
latele mohli by žalovamí proti 'němu poda,ti toliko v\"p'Dvěď z bytu, po 
pI-ípadě žádati o povolenÍ' k podámÍ vÝ']J'oiVě:dk Avšaik tento ITI_á'ZiOiľ není 
správným a sluší přisvědčiti názoru soudu drnhé stolice. Neboť přede
vším nejedná se zde oD cx,e1kud proti žalobci. Dále jest závažn~Tm a s:,mě
rod.atn~im v této r-Gzeph, zda-li žalobci přísluší- prá1vlO, jež by bránilo, b\! 
na zák1adě rozsudku vydaného proti žalohcově' manželce nebYla po\/o-
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léna a provedena exekuce vyklizením bytu %alobccm a jeho, manžeLkou 
cb~'vaného, DOikud se t}'če. múžc-li se žalobce dovohíNa,ti 'nějakého 
práva, jež by výhonu exd<uce nedopouštělo. V tomtO' ohledu sod druhé 
stoJ.ice ze zjištěných okvlností právem odv,o",uje jednak, že byla-li ža
lcbcova ma1nieLka jed:111'OU ná'jemkyní spcírného bytu, stadIo pro pro
naHmatele. domáhati se POUlZC ,piroH ní exekučního titulu, jednak že, 
prohlástl-li nynější ž,alobcc výs!-ovně -Ve s-poru púvodl1č lJľoti nělllu 

i jeh,o manželce zaháje,ném, že sponný byt jemu ne,paltří, že byl tehdy na 
voj-ně, 'nutno tomu prohlá,šenÍ phldáda'ti, výzmam ten, že sám náj'emních 
práv nemá, nJbrž pouze jeho manželka, že 'na taková P'Táva nároků ne
čini, a ž'e .násle1dikiem toho, i když rozsu:d{;k hyl vydálfl pÚlurz:e proti man
želce žal.QIbcnvě, ž,a:J.:cbní nár,ok Qipodstwtně:ll není, PfiotDiže neproikázal 
žádnúho 'práva, je'ž by ne,přir:ouštělo vý,k!olllu exekuce. Vzhl'edemi k tomu 
není správn~rm' ani nazor dovo!atclúv, že by žalovaní musili pJati 
němu podati pře,devším v~rpověď z bytu 'neho žádaU ,o sv{)lení kw vÝ'P'o
vě'di. To je naprosto vY'loučeno a nemčlo by účelu, neboť, jak bylo 
z;jiště.uO', 'nájemní po'měr trv,aJ p'Dlllze mezi ž.alorv.aným,i a žalobcov'oiu ma'H
želklQlu. Ostatně stačí p,oukárzati na pří'padné v~rvody napadenéh'o ro,z
s~lJku. 

Čís. 434. 

HajnéhO jest ve smyslu ,§ 49, čís. 6 j. n. čítati k osobám, jež při lesnim 
hospodářstvi vypomáhají, 

('Rozh. 'ZC dne 9. března 1920, R I 113/20.) 

ZalIo,bce podal II okresmího s'oudu! na žaIovaného majitele velkostatku 
iahllbuo náíhraldu služební-oh poži~ku 3.005 K, ježto mu žalovaný, u něhož 
byl ve službě iruko h,aj1ný, dal "",oprávněně výpověď.' S nud p r v é 
s t o I i c e vyhověl námitce nepříslnšnosti a odmítl žalobu. D II vod y: 
Žalobce ,c'pírá za1ž3Jlo1vall1}T 111áhra:dnÍ nárok o' služební p1om!ér le:sního haj
ného ok vla,stn,íku polníh1o a lc's,ního hospodářství a dOVOZUJe odtud a 
z ustanovenj ,§ 49, čís. 6 j. n. výlučnou příslušnost okresního souelu. Dle 
roholtn zákonného ustamovemí '-přísluší však před soudy, okresní výlu.ónč 
spory z p:ollllěru Il1iámezd1l1ího mezi ho'spoldáři polním'il a lesními a, Uch 
polními.a lesTIÍm1i po'm-ocnými dělníky a ná'del1níky. Za 0'0-
mooného dělníka n,e!ze však poklMati lesního hajného, neboť odporUje 
tomu již d,oislov Zálko\llia a úvaha, že ha,jrn~' ·uistanO'vel1 jest k pracím ni
k01i ručnh:n, Ik p'ouhým :mecha,n'tckÝIfl) v}r'kiOnÍlllll, n-}Thrž k činnosti do'blé
ua:CÍ, tedy k výklOlnúim r{lz-u vyššího, jež nelze ztntožúo~ati s výik,ony 

, pomocných dělníků a nádení'kll. Rek II r sní s o II cl zamítl námitku ne
pří:slušnolSti soud:u. D Ů vod y: Dle § 49; čÍs. 6 j. TI. 'náležejí před okresní 
soudy ,nehledíc k hodn,o:tě sp,ornlého přc,dmětu veškeré r{1'zepře ze služeb
ních smlUIV mezi polnÍ-mi a leS.J1iími husp,odár-i a jeiich ľ,olnkkými' a lesni
ckým'ľ p'ornr001T~'lmi děhlíky aJ nádennÍ!ky, ŽaIOIhce ia,ko bývalého lesního 
h'-l,.dného. dlužno ,'polv:ažov,ati za le'slnklkého p,arilllocného dčlníka a jest p'roto 
ptn' spor ze služebního p,oltněru věcně pdslmšným s,oud ·oikresní, Na' včci 
ničeho ,nemční se tím, že žah:;lhce ja,}'Ío lesmí hajný bvl Ulstalflovcn k ~i[1-
nostidohléclad, že tedy lze LI n,čho předpo'kládati i'isté 'odbmné vč,lo-

CivilnI rozhodnuti. II !(l 
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most!. To plyne z tuhu, že zákon ro,zeznává mezi lesnimi p,om'OCn)'lllj 
dělníky, kteJ-í zprwvidla jsoll vyučenírmi odbomíky a nádenníky, pak 
z další,hoznění § 49 čís. 6 i. n., dle něh-ož před okresní soudy "éležejí i 
veškeré -rozepře ze služebních smluv mezi držiteli hor, a zaměstnan~,-mi 
od nich dílovedoucími, tedy osobami s ,odbornými vědomostmi. Ze ne
jednalo se o ustanovení žalobce k výkonům rázu vyššího. to vysvitú i 
z po·žiltlků s místem tím sPojených. ., 

N e j v y Š š í s ,o ll' d nevyhověl d'D.volacimu relk-ursu. 

Důvody: 

Ve věcech slporn.~r,ch dlužilo ,zknumiat"i pNslulŠnlO'St dle údajů žal,uby. 
V zalobě jest tvrzen služební poměT mezi žalobcem a žalovaným a' jele 
toliko o to, sluší-li hajného čítati k 'osobám, jež p'li lesním hospodářství 
vypomáhaií ve smyslu § 49, čís. 6 j. n. Tomu je'st piisvědčiti. Nezáležl 
na tom, že mu přísluší dahled. Vždy! náleží ku příslušnO'sti okresního 
soudu PIa rOz.umu § 49, čÍs. 6 j. n. i spory' ze služebnkhl smluKr mle'ú ma
jiteli domů a domovníky a mezi držiteli hor a u nich zaměstnanými dilo
vedouGÍl!lú. Zá!kon mál tu nal mysli všeCiky ty, kter-í vltbec ,ko~naií po\mocné 
práce, a nelze tudí'Ž usuzovati, ž.e předpo!dádá pOUlzepráce ručnÍ, ] de to 
z toho, že rozelznává mezi dělníky a těmi, kdo:ž konají ponlOcné 'práce. 

Čís. 435. 

Byly.li v žalobě věci, jichž vydání požadováno, oceněny určitým pe. 
nízem a kromě toho celkový nárok uveden penízem jiným, jest rozhod. 
ným v otázce věcné příslnšnosti peníz, na "terý oceněny jednOtlivé věci. 

Soudu není dovoleno, by s hlediska věcné příslušnOsti zabýval se 
úměrnosti mezi rozhraničujícím penízem, v zákoně vytčeným, a hodnotou 
tohoto peníze v zne'lodnocené měně. 

(Rolzh. ze dne 9. března 1920, R I 126/20.) 

Žalo;bce podal u o'Nresního soudu žalobu na vydámí ,ěd, uela,v při 
každé z nich ceruy, jichž so,učet čimill 3.370 K. Zájem na vydání věcí oceuil 
penízem 1.000 K. Žalo'v;amý vznesl včals ·námitku věcné nepříslušnosti 
soudu, ježto )]oilno~a předmětu spOrlu přesahuje 1.000 K. S o udp r v é 
s t 'O 1 i c e námi!tlku tu zamítl, ježtOI žClil10lbce oceňuů,e, záje'm na SPOifU na 
1000 K a je-žno toto ocenění, ať S'prárvné či inesprávné, jest pro PQ1souzení 
otázky přÍslUišltosti }e:di:ně rOiZhod!n~T1m. R. e ke Ul r s TI Í' s -O' li tl vyhlQlvěl nú
mitce a OId,mítl žalobu. D II v .o d y; Nelze sůlu.hla,siti i s názorem prvého 
souldu. § 56 'Odstavec druhý j. n. ustamovude, že v případech, >kde h'Od
nota předmětu sporu, nezáležejícího v určitém penízi, jest rozhodnou pro 
posouzení otázky příslušnosti, náleží žalohci, by hodnotu tu v žalobě udal. 
V tomto případě ~"I'D'bce skutečuě bk učinil a, ocenil s,il předměty, jichž 
vydání žalobou se domáhá, úhrnem na 3370 K t·eldy na peníz, z'llIa,čnč 
'pfeVYŠUiHcí hralllid přÍ's,lu!ŠnosH sOludú IOikresních. DOlda:tek v žalobě, že 
zájem sporu oceňuje si na 1000 K, nemúlže odčiniti OTlTO 'o,ceněll1lÍ. Jedině 
v tom 'případě, že by šlo o aHemativní žádoní této čás,t,ky, neb t,e by 
žalobce byl se nruhí!d,l tuto! částku místo pC'ža.cl:ovaných předmětů přli'mo1uti, 
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by,I'o by dle § 56, odstavcc prv}", j. n. p-oslLZo"'a't.i přislu'šno,st soudtl'j podle 
v~'še této část,ky. V neurč'itóm dodatku ža.JobC'()'vě, shDTa. ci'tov,ítném, ne
lze však podobné nabídky spatřovati. Ot,ízku', zda· snad předměty, 110-
ža;dované v žalobě, ,neby'ly oce'něny příliš vys'ok'o-, nemohl s,oudce zkou
mati, 'Hé1boť pi',edp1s § 60 j. n. dcí.'Vá tllrt()1 možnost !JOllZe sborovému soudu 
prvé stolice, ll: něh,o'ž podána žal()'ba, patřící zřejmě 1< příslušno'sti soudÍ! 
okresních. 

N e j \' Y š .š í s o u' d nevyhuvěl d,ovolacímu rekursu. 

DŮVOdy: 

Zalohce d'omáhá se žaliobnu na žaJo'vané'ffi vY'uánl veCl. v 'žalobě 
podrobnč naq;fnačený'ch, žalova'l1ému pr:§T dílem s'věřených, dÚem pújče
l!}'ch, dílem v bytě, jeho,ž ía,lovani' užívá, p'one,cham:ých. Jde tedy přímo 
o tyto věci, tak že včci zpět požadované v pravdě jsou vředmčtcl11 S'POľU. 
Po,dle § 56, odstuvec druhý, i. n. bylo, na žauobci, bYk vůli lHčení pří
slušnosti sondu udal v žalo,bě hodnotl1 tohoto předmětu sporl1. Zákonné 
povi,nnostl té maM žjalobce nOniti za·dost tím, že by byloceni! p'ředmět 
sporu určitým úhmnýrn penízem, který by byl při ža\lo,bě, II ,Q,kresnlho 
soudu pOlda;né, pOdlepos,]edmího 'o\dstavce § 60 j. n. záva,zným ;b}'val jak 
pro soud, twk i pr{)I odpůrce. Zalo1bce, ač ~měl tOlhO' mOiž110st, 'HNl-činil ta'k, 
ný,brž udal při ka.ždé jedno"li"é věd její cenu. Úhrn cen t"kto udaných 
činí 3370 K, přeoSahuie tudíž hranici hodnoty 1000 K \I § 49 j. n. stwno
vemou, 'pročež 'věc menálež'ú na, scmld ,okresni. Když t-OImll tak, nemá pro' 
určení př.íslusnosťi sUUidiní V\rhnamU ;kcncóná poznámka v 'žalobě, že ža
lobce 'o,eeň'u'je 'Svů~i zájem na! vydáni věcí na: 1000 K, nehoť ocem~'n:1 
z á jmu, žwlotboem U'daného, '.přichá!zí při uroovélní sOiudmí 'l):řís,l:ušnosti 

v úvahu Jen v příp:aJdech v § 59 j. n. na'zna,čen~Tch, neiho !ll,anejV'ýš ještě 
tam, kde pr'o nedosta\ck výs'lovného ocenění pře d m ě t u s p oQ r w udaná 
výše zá,jimu n:ahr,azuje ú,d:'ej hodno,ty, spo'rn6ho p,ředměťm Žal,olbce vvh'ká, 
že byl c11e § 370 obč. zák. pOiviine;n, pO'll'sati řádně věci v žalobě, že' k po
pisu talNovému patří téz udám}) cerny, že Sem, aby vyll-ověl tomutO' zákon
né'mu 'P'ře'dp,jsll, uvedl u ied'not1ilv~'ch věd číslice, v ža~'obě udané, pročež 
prý čísl]ce ty rwj.sollJ rO C C 'li ě n Íl m náro'ku v technickém sj,ova smyslu 
nýhrž pms.tě částí POO P 'is Ul žádamých věcí. Proti tomu dlužno přede~ 
vším p'ři.p'9menolU:ti, že :nejde I(} vě,cno'lJI ž:a[obu vla:stnic'Nou, n~;brž o žalobu 

, z pOiněru obligačního, toUž z pÍljčky a uschování, Že tedy ustanovení 
§ 370 obč. zák. vÍ/bec nemá' místa. K tomu nehledíc stačí dle § 370 ohě. 
zái1.0., p'Ůipsámy-li věci t.atkoV}Tilli, 1mameními" že lze je rorze'znati oldc všech 
l?odohných věd tého~ž zp,ús'o:bu. Ceil1;a však 'k těmto z,nai1nenÍm zajÍisté ne
patři. ~olStdn'Úí iest, zdaž Ulvedemé ceny jsou, fiktivní a nespdehliv,é' ža,-
'ohce,. neby,:, pOI;:il!len. jlchuv~děti; učinil-ll taJk, mllsí si dáti líbiti: by 
v otazce pnslusno\Sh 'pr-oti nemu plwtHy. ROlvněž na; 'TIo:m nesejde, zda'ž 
(}~~ftlT(:~.,,:UJzn3!t uiVedCl~é ~~en:.: čili :Uk, 'zdru :byly ,znalcem přezlrotlm,ány, lJ'Ů
u:yadz c'o d'o ,s,ondn~,pn~l'usn,o;stll ro~hodl1'j,eOClna, ža,lobcem udaná. T.ak" 
tezl-'J~st ota,zku PflslUisllosti beze všehol vývnamu, ie-li p'roj,ednání věci 

'o~'nesním na ,prospěch žalovanému a na újmu žalo:bd. Dosti 
žal;QVall1Ý'učilniv námitku věcné 11Ie'přísluŠ!nosti okresního soudu 

~, dúvodú, jichf nelze vú!bec z1('o,umati, ne che e, h}; 
soudem. ok'res,ním, 'nýbrž trvá na tom;, by iedhal a 
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rozhodoyal soud sborov~·. Proti jeho vúli 'nei'zc ža[,cyanému vnucovQlti 
SOlld nej)r·ísln,~'nf. Neoprávněna je-st též námj,tka ž,alobcoya -odvozovaná 
z § 227 c. ř. s. Se starwviska t'oh-oto ustanovení zák:oina nerozhoduje, zda 
pře d m ě t y, Jjcll'ž vydání s'e žádá, jsou v siQuvis}o.sti právl1,í '11Ieho skut
kové, ll~Tbľž zda n á r o k žalO!bní hOlvÍ tomuto požada v,ku, a že tomu ta'k 
jest. o lom dle vylíčení děje v žalobě nemůže býti pochyhno6ti. 

La,J-obce l){]Iulk:wzuje dále k t{)i1UU., že vytčení čÍ1s!ic v žalobě nesta,ln se 
dle cen 'mírových, n~rbrž dle, pra'Vděpodo,bn~'ch cen nynějších, a ž,C' vše
chny věci, o které jde, by,ly by V míru měly cenu 300 až 400 K, že by 
tedy za míru příslU'šnost d'OIvo.Janého okresního soudu byla b~'v,ala ne
spornou,_ - že zálkOlJiodárce ,dOMld neupravil!: ho-dno-ty D'eněžní v těch kte
rých záikonech uvedené do té míry, by se rovna,ly nynějšímu, mel,odno
cení valutO'vému, že tedy pra!xc mUlsí k tGmu' phhHžeti a judikaitura sé 
přizJPúsO',biti, poměrům. Lze p,řjpusťiti, že ta'ké hra,ni'cc hod!TIloty v jlJ1ris
dikční normě pf'O Ulrče;nÍ věcné pHsltišno'sti sO'nd:ú stanovené neladpiQvÍ
.lají nynějším pO'měrům poněJžnÍm a hospodářsk~m1. Ale !uáprava v tom 
~mčru ,mú'že nastati opčt jen ,zá1kanem, který se ta\ké jiiž chystá. DO' v~-,
dání nového z2:k'Cllla nutno VŠHlk 'ph Ulrč-ovánÍ věcué příslušnosti bráti za 
základ hran;ce hedno-ty v ju·r'isdikČ'ní normě stan!o,vené tak, jako .kdyby 
obnosy v zákelnč uved.ené byly vyznačeny v ,nynější 'měně znehodnocené. 
-llidiiri:atUlrou nápravy tu zjednati ne.lze, nehM nešlo by v té příČině již 
o výklad nob aplilk,aci zákel!1a, nýbrž o úchylku od předpisů zá.kvnných, 
která sGlldům nenlÍ dov<olena.. Ž:a;Iolbce kDll1ečně uvádí, že je1JiO ,ža.lolba'~ byla 
myšlena jak·o vzá,}emmú žaloba pr,oít ža~lobě ž'allO>\!an:ý'lTI lIJ téhož' OIklfes:ního 
soudu 'na něho podané. Avšak co žalobce snad z a m ~r šle 1, ner'ozhoduje. 
Jen kdy'by byl ,kutečně po d a I sVO'u žalnbu j alko žalobu vzájemnou, 
byla by po případě ,založena bývala příslnŠ1Hlst dc'volaného soudu 
okresníbopodle § 96 j. n, 

Čís, 436, 

Sprostředl<ovatel koupě má nárok na pro vis i, bYly-li sepsány vunk
tace, byť později k sepsáni ,konečné smlouvy nedOšlo, 

(Bozh. ze dne 9. březoo 1920, Rv I 118/20.) 

Žalobce seznámil žalov wnéhio prodatele s kupitelem za účelem pro' 
delje nemovitosti, začež mu pr,O'lďaltel slfbil 1 pr-oc. z kupní ceny. O kupu. 
sepsány byly punktace, Když pak prodatel nedo'sta vil se k podpisu ko
nečné sm}Qluvy a 'odelpřeI vyidati IkUlpiteE nemovi-tost, žalorva,I ho tento, 
uzaví·el však s :ním v.e ,sporu 'smír, jím:ž se mll zu:vá:zal ,proda.tel ,k' nú": 
hraldě určit~'m pení'zem. Smir neuzavřt2,1 pr'oto, že by byl ulZnával, že 
smlouv.a nehyla perfektní, nirhrž z tohO' dú"vodu, by se vyhnul s,penI a 
dalším nepříJemnostem. Zalo;bě spr-ostř.edkovate,lolvě bylo s'OILldy vš,cch "tří 
stolic vyhověnO', ne j v Jl Š Š Í! m s O' H.d e m z ťěchto. 

di1vodů: 

Listina nad.e-ps.aná »p'lluktaoc« ne·olbsahThie pouhé úmlu~'y, že sfra'l1Y 
chtějí teprve blldou.cně smlouvu uzavříti (§ 936 'olbě, zák.), nýbrž SPfS ,o 
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smlouvě již uZaVře'l1é 've smyslu § 885 obč. záik .. pončvadž znzena iest 
o 'hlavních hodech SmlOllYj.! k;u>pní a zalkláidá tedy 'Ona práva a OImy zá
\'az~{y, jc.ž y ní jsou vyjádřeny, pomčv'adž žalova'11~' na konci, v\'slovně 
\' ní prohlašuje, 'že svů,j nemovi,H' majetek ·kUipiteri prodal a p~něvadž 
jest od stran podepsána, Žalovan}' doznal, že proclej tento žalobce zpro
středkova1 a že mu za to sHbil 1 :pTOC. o'dměnu' z 'kupní ceny. Žalo'bcc. 
okter}: sml-ouvn kupní zpr·astře.dkova,l, nabyl tu'díž nároku na mzdu dle 
§ 1156 ohč. zák, Udál,osti. které později ve sporu kup;;tele S prodatelem 
o dudrž,ení trll!Olvé smlouvy dle p~1inktací těchto nastaly, nepúlaH na 
vrub nynějšího žalobce. 

Čís. 437. 

Úrazové pOjiště.ní dělnické '(zákon ze dne 28, prosince 1887, čis. I 
ř. zák, l1a rO.k 1888), 

Neohlásil-li pOŠkozený zaměstnanec do roka od úrazu nároky po
.Ušťovně, zaniká sice jehO nárOk proti pOjišfolvně, nikoli však proti pod~ 
tlikateli, leč že podařilo by se j}odnikateli dokázati, že neměl možnosti, 
by zvěděl zavčas o úrazu, 

(I~ozlT. ze dne 9. bi'ezna 1920, Rv I J 19,20.) 
2aJující wtrpěl'l jako dělnice 'V továrně žalovaného p,oKlnikatele dva 

(Ira.zy a to v kvěltrnu a červnu 1915. Je'Ho její stav pO' druh6m úrazD: Se 
ZhOTŠH, byla nuccna vyhle'dati oše,třenÍ v nemlocnkj,. Podnikateli· azná
mila svů~ úraz k{)lDCem pTosj'nce 1916. Když pak ií nep,řicházelo vyřízení, 
cz:námi\la žalob,kyně úraz d1ne 1. březn31 1918 u úr3'20'vé poH,štQ;vny t.lěl,

nické v Praze, by jí byl 'při,znú11 úm7-'o,vý dilchod. Úrazovlna odmWall:í
J'Il,k na důchoLl s 1l0luJ,azem ,k § 34 zákona. 2aloba, již podala pak žalob
kyně na rozhodčí so,ud úrazo-vé pOjišťovny, byl~a zamítnuta z téhož dú
vodu, Domáhala se P1'O'to na ž'alovaném po,d.ni,kateri náhrady škody, jež 
jí vzešla z tO'lHl', že :QJpomenil11 oznámiti včas její, úra,z p'oHšfovné. P r o
e e sní s o II d p r v é s tol i c e žalobu, zamitl a uvedl v d Ů v o' d·e ch: 
Podle § 29 zák. ze dne 28, prosince 1887 čís, 1 ř. zák. na rok 1888 o úrazo" 
vém podišťování děJ;niokém, ieho'ž se žla},oibkyně dOVOlává, m,á~ b:(rti .o .kaž
dóm úraze, kter5! udál se v podniku PDivim,ném dle § ] cit. zákona k úra
z.ovému p'oHštování, a mě'l v Z{l'pětí zr.aiTIěn1 spo~ené s nesell'o'}Jl1ostí 'PTáce 
p? dobu aspo,ň tří dnÍ!, učiněna podnikatelem nebo ředitelem podniku 11ej
sele do 5 dlllú ,po úrazu p'ísemná 'ohlá[:,\:a u pDlitickéhn úřadu prvé staTice. 
Ze by .se byla žl3Jllovalná firma d'upusiih nějwkéh() opomenutí dle tohoto 
zák'olnného ulStanovelní, ne}ze připustiti, ne"boť an'i ž(l;J.o,hkynč netvrd"i1.a 
~. n~t\'"rdÍ a" neby1,o ani jinak zjilšJtěno" ·ř.e by by·,la žal,ovaná firma nebo, její 
m~lt,:,l ve lhůtě pěti dnů od žalobkyně neb od1i,nudo úraze žalobkyně 
zv.cd;,]" P,odle § 34 téh(}ž z<Ílkona má ten, kdo seodš,kodnění z úrazu do
maha',kdYž ,odškodnění to nebyho z 11ře:dní moci stano'Veno, svúj- nárok 
IJ9~d n~sledky jeho vyl'oučenÍ před up1ynultím jednoho, ruklI' od Llr,azll 11-

~nsltlsné úraJZlOívé po,jlšťoFvnv přihlásiti. Jwk s:hora uv'edeno, stal se úraz 
zalobkyni v květnu ]lokl1d se tj'če v červnu 1915, kdežto žalobkyně iej 
~,:l1anl1lla, jak zjištěn'a, žalovamému: ,31Ž k,onoem pr,osiTIce 1916. Tu V'š~"k 
]1~Z u~l~ynula rcčnÍ lbŮlta § 34 z6k'O'l1a ku hliášení úrazu pod ztrútDull1úroku. 
Nernuze tudíž b}'ti ž.a'lov'alnémw podnikateli připisaváno zavinění, ježto 
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bJ T hUšení jeho b~·vaID beiúčcln~;m. O d v o l.a c í s o II cl potvrdil 1'oz
.sudek soudu prvé stonce z t~'chž důvodú. 

Ne j vy Š Š Í s o II cl zrušn rez,sudky nbo,u nižších s~ou(Lú a vrátil "ce 
procesnímu 90lldu prvé statice, by ji znovu pro'jednal a rOlZhodl. 

Dúvody: 

Le sO'Ll'vi'slosti ~Š 29 až 36 úr.az. zák plyne, že povin-nost, hlásiti úraz 
sjJa'dá dle zál'IH)lna na pod n i.k ,a tel e, by na základě té-tn ,ohlášky, již 
dlužno- do pěti dnú podati - a oQ' níž:' také ihned pOljišfovil1u nále~i zpraviti. 
poHtkk}" úřad nároky na odšlkodnění oproti 'pojišť.orv,ně vyše,třiI. Poško
zenému, kter}T čill1Í InárO,'k na odš,kodnění, zŮistávTá jen vyhrazeno" ne
by.Jo-li odškodně'ní j'iž z moci úřední vyšetřeno, by náro'k svůj p'od 
ztráto:u jeho \" preklusivní IhťHě j.ednoho roku nd dúby, kdy se úraz stal, 
pOjišťovně oznámil (§ 34 úraz. zák.). Povinnost pOdnikatelova oznámiti 
úraz, jest tudíž zásadně ku zajištění nárokú poraněného ve všech přípa
dech § 29 úraz. zák. .zákonem Dřcdepsána; o·dpovíd-á to také základnírn 
zásadám zákona o úrazovém pojištění dělníků, dle kterých podnikatel 
oznámiti musí podnik, podléhající pojištění, počet a mzdy osob v podnilGl 
zaměstnaných, a jest tudíž prostřeclnÍ'-kem dle zákona k tom'll povolan~'m, 
aby hájil nároky d-ěJníkll oproti POjišťovně. Funkce tato, zákonem pod
nikateli uložená, spočívá však také v povaze včci samé, Donťvadž těžce 
poraněn}T dělník DO dobu nemod, často dlo-uho trvajkí, by nemohl svých 
nárokú náležitě uplatňovati. Oproti této p o cl n i k a tel o v č povinnosti, 
hlásiti -úraz, jest op r á vně n í poškozeného, zmíněné v § .14 úraz. zák., 
ohlásiti mlroky bezprostředně II pojišťovny, povahy pouze pod p ú r 11 é 
a jest vúzáno v zájmu poj-gfovny na promlčecí IhiHu jedilOho roku. Dle 
toho zaniká po uplynutí jednoho roku od doby, kdy úraz se stal, 
každý nárok proti pojišťovně, n i k u I i v však 'kaž:d~' núr·ok proU podni-c 
kateli, zejména nezanikají nároky poraněného proti podnikateli, jež se od
vozují ze zanedbáni zákonné VU\linnosti, ohlásiti úraz ~ na· nároky ty 
použíti dlužno ustanovení všeob. ob-č. zák. Z p o v i 11 Tl 00 s t i podnikateli 
v §- 29 úraz. zák. uložené, hlásiti úraz dělníka, v podnikn zaměstnaného, 
plyne dále p o v i n n o s t p 'o dni k a tel e, zjedllOti si o všech úrazech, 
v podniku se přihodivších, vhodn1T m zpúsoljem vědomost. Podnikatel ne
může tudíž žádati, by porJnčn}' .iemu neh orgánu jím ustanovenému úraz 
ohlásil pod z t r á t 'o u nrrroku na nfrhradu škody vzniklého· z dltvodu 
toho, že opomenuto hylo ohlášení, jež učiniti pod II i k a tel jest povinen: 
Podnikatele 'Omluviti múže toliko, dokáže-li, že tu nebyla m o ž n o s t, 
nab'}'ti vědomosti o úrazu v podniku. Ve smčru tom tvrdila žalobkyně již 
v:. žalobě, že po prvním úrazu, kter),' se udál jednoho dne v mě-sÍ-Cl květnu 
1915, počala jí noha silně otékati, takže nwsela ])0 jistou dobu zůstati 
doma z vrácc, že si nohu ovázaJa, že po druhém úrazu, přihodivšÍm se 
v následujícím mčsíci téhož roku, musela pd.ci ihned vi'erušiti a vyhle
dati lékařskou pomoc, že byla O'šetřována pokladničním lékaJ-em, ktcr1\ 
shledav, že zranční jest vážné, Doradil jí, aby se uchi'hla d.o všeobecné 
nemocnice, že žalobkyně tak učinila a hyla v remocnici ošctřov(ma a op'e
rována. Všecky tyto okolnosti, pokud spadají il1l1eu do prvních dnú až 
do jednoho roku po úraze, byly by pro otázku povinnosti podnika telc, ohlá
siti úraz zúvažné, poněvadž by z nich vyplýTvalo, zda při náležité opatrno~ti 

~---'-'ordil,jtl-ialu\'allé firmy tato o úrazu žalolJk1:~nf'_.dQ.Yi;,Q~~Ls:elpQ.h)~. _Pti tom 
dlužno podotknouti, že lhúta pěti dnÍ! v § 29 úraz. zúk. v tom případě, když 
porucha způsobilosti k práci. zpúsobená Doraněním tělesl1j"m nenastane 
hned, n}'brž teprve v pozdější době, ocl této p-ozdější doby' 156čftati' "se 
11111Sí. V tom, že důkazy o těchto okolnostech v žalobě nabídnuté byly za
mítnuty, spočívá vadnost a neúplnost řízení ve smyslu čís. 2 § 503 c. ř. s. 
Bu'de-li otázl<a, t:('kající se povinnosti podnikatelOVY, ohlásiti úraz, rozře
šena ve prospč'ch žalobkyně, pak dlužno se zabS'vati i otázkou příči-nné 
sDuvislosti mezi úrazem a úplnc neb částečné nezpúsobilosti žalobkyně 
k práci, o které taktéž již v žalo,bč dúkazy nabídnuty byly, které však 
taktéž zůstaly neprove·denJ'. 

Čís. 438, 

Právní povaha t. zv. 110ltzov:('ch peněz, obmezení povinnosti k jich 
yfrměně. 

IJ'ozl1. ze dne 9. březua 1920, Rv I 121,'20.) 

Žalovaná městská obec usnesla se dne 5. listopadu 1918 vydati nou
zové bankovky po 100 K a 20 K, by odpomohla tehdy nedostatku penčz. 
Dle textu nouzových hankovek zavázala se obec vyměniti je do 31. .ledna 
1919 za zákonnou měnu. V oběh byly uvedeny tím způsobem, že banky 
složily, u o,bce válečné pÍ1j'čky, načež jim obec \iydzl1a peníze~ - a sice 
75 proe. nominá'lní hodnoty složčných cenných papíni, _. Jež pak banky 
přivecl'ly dále do ohěbu. Jakmile pak banky přijaly opět od obecenstva 
včtší počet nouzových peněz, odvedly je zpět obci, jež jim vrátila cenné 
papíry v poměru k odvedené částce. Žalující spořitelna, jež obdržela po 
31. lednu 1919 větší počet nouzových bankovek, předložila je dne 22. 
února 1919 žalované obci k výplatě, a byvši odmítnuta, žalovala obec 
z dúvodu, že obec jest povinna i po 31. kelTIlI 1919 peníze vyměřlO,vati. 

llvád:ějí.c též bezdůvodné její nbohaceni. Pro c e sní s o 11 d p ľ v é 
s t o I i c e žalobu zamítl: D ů vod y: Banky vypůjčily se peníze od obce, 
~doživše clo zástavy cenné papíry, a by'ly tudíž jejími dlužnÍ'ky, nikoliv 
"ěřiteli. Pokud se týče lJrávní povahy nouzových peněz, budiž L1vedeno, 
že v době, kdy bankovky byly vydány, byla jedillě rakonsko-uh,erská 
banka oprávněna, by bankovky vydávala, avšak vydávání rrouL')v~'ch 
peněz bYlo mlčky trpěno, by se odpomohlo neclostatkl" platidel. Peníze, 
o něž jde, byly všude přijímány jako platidlo. Leč přes to nelze Hm při
znati povahy peněz, nÝl:>rž jsew pouhými sonkromými listinami, jeŽ byly 
vydány v zájmu obyvatelstva a jichž hodnota sp'Očívala v tom, že měst
ská obec Se zaváza'la je svého: času v zákonné měně vyplatiti. Penězi 
iěmi byl vyjádřen pouze jednostranný a souhrnný slib městské o'bce, že 
je vyplatí. Přijímati je pak nebyl nikdo nucen, přijal-li je však, dal též 
na ievo, že přijimá slib o,bce, jenž obsažen byl v textu banko'vky: "vý
platu dlužno požadovati cto 31. ledna 1919 u některé z bank, u $p'ořit'~ll1Y . 
neb městského důcho,du, jinak peníz propadá". Prohlášením tím l'est ome
zena platnost peněz do 31. ledna 1919. Tomu, kdo se zavazuje platiti, 
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Jlll'žno přiznati- -oprÚ v 11čl1í, 2c lirtitX ,,,> sitj-z{rv-a-z-ck--o-bm-e-ziti---pndmfirkulI' ;-
mohlť každ1'T, kdo s podmínkou tou nesouhlasil, p·cníze odmítncllti: na
opak však každir , kdo peníze přijímal, dával na jevo svůj souhlas s ča
sovým obmezením, jež tvo'ří podstatnou část listiny. Z toho plyne, žť 

ten, kdo peníze přijal, pokud se t:\'če má, múže SE: domáhati v~yplacel1í jich 
pouze ve lhůtě, do níž bylo slíheno, nikoliv však po 3L lednu 1919, Ža
lobce nemůže se však domáhati vyplacení peněz ani z důvodu bezdůvod
ného obohacení žalované, Mohlo hy se zda ti, že se ohec obohatila tím, že 
nevyplatila peněz, podržela však jistotu za ně složenou. Leč nelze ze SOl1-

hrnu právních jednání vytrhnouti jedno a poch-obiti je úvaze. Celou akci 
od vydání pene,z až do jich vyplacení {stažení) jest pokládati za jedno
litý celek a jen z tO'boto hlediska lze posuzovati, zda se obec obohatilo, 
Leč žalobce neuvedl ničeho, z čeho by by.lo lze souditi, že obec se V\'
dcjem nOllzovf1ch perlěz obohatila. O d vol a c í s o [l d potvrdil ro-z
sudek soudu prvé stolice v podstatě z t5'chž dúvodu. 

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

DÍlvody: 

V jádrn včci jsou to dVt otúzky, jichž řešení jest pro v}-sledek sporu 
rozhodným. V prvé řadě je dná se O to, zda žalovaná obec byla oprá'\,"
n§.na, by časnvč obmezj.Ja svúj závazek k v1'platě 11011Z0v}'ch peněz, 

v druhé řadě a jen pro pří-vad, že kladně bude zodpovědělla. otázka nrvú, 
přichází v úvahu žalob ní důvod bezdůvodného obolJacení žalované na 
ÚkOT žalující spnřitelny. V onom směru jest lhostejno, zda žalující spoři
te'lna jakožto příjemkyně nouzový'cll penez vystupuje jako přímá v~řitelka 
žalované 'obce, či jako domnělá postupnice té banky nebo těch bank, kž 
přim'o u městského dúchodu převzalJ.: nouzové penize, jichž výohty ža
lu.jicí spořitelna' nyní se domáhá. V tom i onom případě rozlJOdn}rm jest 
pouze a jedině obsah nouzových penčžních listkl)' Nebo! není () tom sponl, 
že mezi žalujíCÍ spořitelnou a žalovanou obcí zvláštní úmluvy neh.vlo, 
pročež žalující spnřitelna, vystll'Pujic z dúvodu d-ržb~v penčfních lÍ'stkťt 
jako přímá věřitelka žalované obce, musí to, co vytiMeno' na listcích, dáti
jako pouze a j.edině rozhodný obsah smlouvy proti sobě platiti, Pakli že 
však vystupovati chce jako postupnice bank, nemá ohledně nároku na 
v~rplatu peněžHS'ch lístků více práv, než jeH domnčlá postupitelka a' musí, 
ježto časové obmezeni vS'platnéllO slibu jii na lístku samém jest ohsa
ženo a tudíž i vúči bankám jako přímSrm přejímatelkám peněžních Hstkú 
bylo liiednáno, obmezení to rovnčž dáli proti so,bě platiti (§ 1394 obč, 
záL),Dovolává-li se žalující spořitelna předpisu § 1397 ohé, zák., dává se 
cestou nadobro pochybenou, poněvadž, jest-li žalovaná ohec vůči žalu
jící spořitelně přílll'Oll dlužnicí z Deněžit1Tch 1ístkľl, řečen~' vředpIs pří'ľ()

zeně nepřichází vúhec v úvahu, a jest-Ii žalující spořitel1la cesionářkoll 
pohle,dávek z peněžních Hstkú, nemůž,e žalovaná obec jako dlužni'ce po
stoupené pohledávky býti ohledně téže pohledávky zárovelÍ cedentkou 
a ručiti cesionáři dle § 1397 ob~, zák" ježto právní poměr, kde oh'ledně 
téhož závazku hned od pťtv,odu táž osoba byla by věhtelem a dlužníkem, 
jest ncnnslitelným (§ 1445 obl', zák,), Jde tedy v prvé z naznačených 
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otázek jen ještě o to, zdG časové obmezenf v~'platllého závazku bJ'ln 
\'úbec pr{lvně pr·ípustni"m. Zákonného předpisu, jenž by to přímo zaka
zoval, není. I kdyby r'ečené časové obmezenÍ chtělo se považovati za 
zkrácení lhůty promlčecí, nepřicházel by předpis S 1502 obč, zák. 
v úvahu, ježto jím zakť!zána jest jen úmluva o prodloužení, nikoli však 
úmluva o zkrácení I,búty promlčecí. Jiného positivního předpisu v otázce, 
{) kterou se jedná, není. Nelze však ani tvrditi, že zmÍ,něné časové obme":" 
ze'ní příči:lo by se c1obr)Tm mravům, anebo povaze prúvního poměri,l. 
V ždy! jinak .bylo by bývalo na snadě, by zákon, jako zakázal prodlouženi 
promlčecí lhúty. zapověděl i její zkrácenI, Jen tehó,a bylo by lze říci, že 
takovéto časové obmezení příčí se dobrým mravům, kdyby k výkonu 
práva stanovena byla lhůta, již dodržeti nebyl by 'oprávněný absolutně 
s to, ježto v to-mto případě časové obmczení nároku rovnalo by se v:/
loučení nároku vůbec' Tomu však není zde tak. Mimo to dlužno uvážiti, 
že přesné dodržení presenčni lhůty nemělo prO' ž8lovanou o,bec býti zdro
jem obohacení~ nýbrž zárove(l její záštito'u proti maietkov}'m ztrátám, 
jež by ji ji'l1ak byly mohly postihnouti z akce, předsevzaté v zájmu ve
řejném. Jak zjištěno, JHa se emisse městských peněžit~!ch známek tím 
zpúsobem, že město pře,dalo známky městskému důchoq'u, jímž předány 
]lak známky v podobě lombardu bankám, tak sice, že banky předaly mčst
skému dť1chodu zástavou válečné zápítjčky nebo, jiné cenllé papíry, začcž 
obdržely 75 prnc. jmenovHé hodnoty v městski'ch peněžních známlsách. 
Případy, že znám'ky převzaty za h-oto,vé peníze, byly vS1jjmkou. 2alo
vaná obcc by'la tudíž povinna, vrátiti zástavy a to, nL'byly-li dříve ať 
Už známkami, ať již hotov)'mi vyplaceny, nejpozději po uplynutí' lhůty 
presenční) při čemž zástavy na dále ručily jen za známky, cmisní-m 
kolkem jé které banky opatřené, jež v presenční lhůtě něk,í'mji'l1ým byly 
mčstskélÚU dúcho:d:u k výp.Jatě předloženy, nikoli též za znť!mky,. jež v čas 
k výplatě předloženy nebyly, Kdyby tedy ukládati se chtělo žalované 
obci, aby vyplácela i peněžní známky, předložené po uplynutí Ihúty pre
senční, hyla hy to po llřipadě ona, iež platila by bez úhrady a ludíO'; ze 
svého. Z těchto úvah plyne zároveň, že o' nějakém prokázaném oboha
cení žalované obce nemúže b-S'ti řeči a ž-e v předchozích stolicích právem 
uznán za nepodstatn:(~ i d'ruhS', eventuální dúvod.; žalotr.y. 

Čís. 439. 

Ujednáno.1i ' při dodací smlouvě, že kupitel jest poviuell, by kupnL 
cenu do určené IMty předem zapravil, prodatel však ještě před projitím 
lhůty bez právního důvodu prohtásí".že za umluvených podmínek není 
ochoten dodati, může kupitel, nabízeje zaplacení kupní ceny. 'žalovati 
o dodání. 

(RozlL ze dne 9, března 1920, Rv II 12}20,) 

Dle objednacího lístku' ze dne 8. dllbna ]913 zaváznla se žalovaná 
strana ,,,odati žalující straně dle její· volby v:í'bavu prádla dle sazby, 
k objednacímu listu phpojené, za 1500 K, kterýžto peníz jest předem za
platiti v mesíčn1ch částkách po 10 K počínajíc dnem 1. dubna. 1913, tak 
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t,e LJoslední éÚstka je ::.pldwd dne 1. ZML W2-S-;-----ž-a-!-uhd-----::,'-t-r-attEi,--k-t-ei'-á- byla 
povinna konati tyto platy složními list:rr' b~'valé c. k. poštovní spořitelny 
na úóet žalované firmv II obchodní a živnostenské banky v M. O., při 
čemž dle dohody stran platy, jinak konané, ne,byly uznány, byla též 
oprúvněna zb}'vající část kupní ceny zapraviti najednou. Dodání výbavy 
mělo nastati po úplném zaplacení ceny kupní z~~ čty-r'i mčsÍ'Ce po ozná
mení míry a monogramů. Zalobkyně, která splatila takovýmto způsobem 
kupní cellu až na 540 K, obdržela v únoru 1919 oběžník, ve kterém jí ža
lovaná strana oznamovala, že činí platnost Idodací smlouvy závislou na 
zviršení Ctn iednot1i.v~rch kusů výbavy, a žádala zároveň, by žalující 
strana pOdepsala prohlášení, k oběžníku připojené, v němž dotyčné změny 
byly podmbně uvedeny. Když pak žalující strana odmitla podepsati 
toi<! prohlášení a, trvajíc na původní smlonvě a nabízejíc se složiti zbytek 
kupní ceny, žádala, by jí byla vý~bava dodána, žalovaná firma jí odVětila, 
že následkem nařízení min. ze dne S. kvčtna 1917 čís. 5 ř. zák. jest pú
vodní smlouva zrušena, že však jest ochotna v~'bavll dO'datl, jestli ža
lobkyně se podrobí změ,nám, v občžníkUJ navržcnýin, jinak že trvá na 
zrušení smlouv. Žalobu na dodání proc'esní soud prvé stolice 
pr'0 tentokráte zamítl. O d vol a c í s o u cl rozsudek ten potvfllil a uvelll 
y d ů v o cl ech po právní stránce: Zažalované plnění není dosud ~;plat
nýcm. V tom, že žalující se nabídla při ústním líčení dne 16. září 1919, že 
zaplatí ihned zbytek 540 K v československých korunách, nelze ještě 
spatřovati placení, n~rbrž pO'uze jeho nabídku. Nabídka ta nemohla proto 
míti právních účinků, jež pojí objednací list z roku 1913 k úplnému zapla
cení kupní ceny. Ve zmíněném objednacím listě není dodávka učinčila zá
vi'slou na tom, že OIbjednatel jest ochoten platiti, nýbr-ž na tom, že sku
tečně a úplně trhovou cenu zaplatí. Nezap1atila-1i však žalující dosud celé 
kupní ceny, není její nárok na dodání výbavy spla-tný"m. 2alu'iící není 
dotčena ve svý'ch právech tím, že žalovaná nedodává, a nemúte proto 
domáhati se již nyní s úspěchem o'chrany soudú. Nemúže jmenovitě žá-' 
,dati, ,b:y žalorvaná firma byla 'odsouzena k 'do-dání v~Tbavy proti zaplacení 
zbytku kupní ceny. § 1;052 obč. zák., dle nčhož jen ten může se domáhati 
odevzdání, kdo sám buď již splnil nebo jest ochoten splniti. předpokládá, 
že plnění to-ho, jenž jest povinen k ,odevzdání, jest splatn}'ll. Žalující nc
múžc si proto stěžovati, že jeH žaloba byla zamítnuta proto, že požauo:'" 
vaná dodávka není dosud splatnou. Snažila se sice vylíčiti, že ustanovcaí 
svr,chu zmíněného obj.ednacího listu mělo na mysli niko1iv plnění předem. 
ITJ'rbrž Z ruky do ruky, leč vzhledem k celému znění smlouvy jest tvrzeni 
její neopodstatněným. 

Ne j vy Š š í s ° Ll cl zrušil ku dovolání žalující rozsudky obou nižších 
stolic a odkázal věc soudu prvé stolicc, by ji znOVll prOjednal a .rozhodl 
a uvedl J}O prúvnÍ stránce v 

důvodech: 

Nelze souhlasíti s právním núzorem odvolad stolice, že nárok žalující 
strany nebyl v ,d'o,bě vydání rozsudku ještě splatným. Jest nepochybllo že 
při tak zvané předplatné (pracnumerační) sml'ouvč !nl'})ní jest pravidl~m, 
že prodatel proto, že kupítel jest povinen napřed zaplatiti kupní cenu 
nemúže se s dodávkou 'Octnouti v prodlení, dokud kllpitel nezapravil 
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kIlPI;Í ccny. Ale jinak mú se věc. l?akližc prodatel již; dříve určitě ode
ph,:] splniti smlouvu; takov);mto prohlášením octne se prodatel .sám 
v prodlení, což má za následek, že kupitelovy nečinllosti {neSloženi ceny) 
llení víc rotřebí, by nastalo prodlení u prodate1e. D,1Sledkem toho kupite!. 
domáhaje se splnění smlouvy, není více povinen, aby napřed' kupní cenu 
zaplatil, n5'brž stačí pouhá jeho llabídka, že kst ochoten ji zaplatiti. Tak 
tomu jest ve sporu, o nějž zde jde, a poněvadž žalující strana se při 

ústním jednání výslovllě nabídla, že zbytek kupllí ceny zaplatiti jest 
ochotna v československých korunách, nelze tvrditi, že by žalujíd strana 
byla se zaplacením' kupní ceny v pro,dlení, právní názor že nárok žalující 
strany na splnění smlouvy není sIJlatným, není oS\)favedlněn a proto za
mítnutí žaloby pro tentokráte není oPodstatněno. Proto také není více 
třeba zabývati se dalšími úvahami právními v rozsudku v odpor vza
tém po této stránce ještě l1vedcnJ'r mi. 

Čís. 440. 

OdhadOvati nemOvitosti y pozůstalostním řízení výlučně a přesne len 
dle zásad odhadního řádu, není připustno. Není však závady, by těchto 
zásad nebylo podpurně dle p()třeby použito, 

"Rozl .. ze dne 10. března 1920, R I 99/20.) 

V pozústalóstnÍm řízení navrhla část účastllíkú proti vúli ostatních, 
by soupiS a odhad llencovitoslí byly předsevza!y dle odhadního řádu 
{min. nař. ze dne 25. července 1897, čís. 175 ř. zák,). P 'o z II S t a los t n í 
s o u d návrhu vy hověl z těchto d ů vod ú: Jde tu o odhad ve smyslu 
§ 102, odstavec druhý, nesp. říz., v němž není pře·depsáno, jakým zpir
sobem dlužno odhad provésti. Jest použíti zásady § 272 nesp. říz., dle 
něhož přicházejí při odhadu v úvahu předpisy soudního, cpokudl se týče 
exeknčního řádu. Jeho odhadní řád jest součástí exekučního řádu, dlužno 
jej použíti i pi'! odhadu dle ~ 102 nesp. říz. Tomu nevadí předpis. ~ 33 
odll. řádu, jenž vylučuje použití odhadního řádu ponze tehdy, je-Ii odhad 
upraven zvláštními před'pisy, kdyžtč lJatent ° řízení nesporném nemá ta
kových předpiSŮ, naopak se přimyká v tomto směru k exekučnímu řádu. 
Rek u r sní s Q U d nařídil, by odhad byl předsevzat dle ustanoveni dru
hého dílu, pátého oddílu, najmě dle §§ 102 a násL', patentu o řízení ne
sporném. D ft vod y: Nelze v jeho všeobecnosti souhlasiti s názorem 
prvého soudu. ~ 272 nesp, říz. vztah'ule se na dobrovolné odhady a 
dražby, kcležto zde jedná se o povinný' odhad pozůstalosti ve smyslu 
§ 784 obč. zák. Z § 272 nesp. Jíz. ~l)eplyne tudíž, že by pří odhadu nemo
vitosti k vir1i Výměře dílu pOVinného bylo nutno použíti předpisů odhad
ního řádu ze dne 25. července 1897, čís. 175 ř. zák. Ba naopak § 33 odhad
ního řádu přímo vylučuje, by bylo odhadního řádu v tomto přípa{]ě bez
podmínečně použito. Předpisy § 784 obč. zák. a §~ ] 02 a násl. nesp. říz. 
vyžadují, by pozírstalost byla tak oceněna, by nepominutelní dědici ne
byli zkráceni. Jakým způsobem dlužno tu postupovati, jest otázkou toho 
kterého případu, a dlužno o tom rozhodnouti dle zásady volného hod
nocení průvodÚ. MčHi by smrd za to, že dle okolností případn bylo by 
lze pravou hodnotu nemovitosti v-yšetřiti postupem, jak naznačeno v ocl-
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h;:tdním řác1n, :1 

směřuje, mohl by beze všeho použíti předpisl! odhauního řádu, kdyžtě 
i jiné »předp'is:'Y'«, jichž bylo hy dle ~ .3:3 odll. řádu použíti, připouštějí, ba 
přímo vyžadují, by obdobně použito bylo ustanovení odhadního řádu, 

snažícího se zjistiti pravoU' hodnotu nemovitostí. Leč není zákonem odů
vodněno, by bylo v případě, o nějž jde, použito předpisLl odhadního řádu 
bezpodmínečně. 

Ne j v jr Š š í s o II cl nevyhověl dovolacím-u rekursu. 

Dúvody; 

Mínění stěžovatelovo, projcvené v dovolacím reknrsu, že cis. patent 
ze dne 9, srpna 1854, čís, 208 ř, zák, neobsahuje ustanovení o tom, dle 
jakých pravidel znalcové mají postupovati při odhadech inv.ellturních 
v řízení pO-lustaJostním, jest mylné. Ve třetím . .odstavci § ln3 tohoto pa
tentu jest v'5'slovně stanoveno, že, je-li ph inventu'ře p,ozústalostního 
jmění zapotřeibí odhad'!l nCl11oviii'ch statkův a l11ovit}'ch věcí podle §§ 102, 
162 a 167 ku konci téhož cís, patentu' {§ 784 obč, zák.), znakové mají 
obecnou cenu jejich, přesně a svédomitě udati dle dohy zústa'vitelova 
úmrtí, a z §~ 304 až 306 obč. zák. vysvítá, v čem obecná cena věd zá
leží. Soud rekursní tudíž právem rozhodl, že ocenění nemovitostí, clo 
pozůstalosti náležejících, má se při inventuře státi ]lodle dotyčuých před
pisův cís. patentu. Stěžovatel má za to-, že v odůvodnění usnesení v odpor 
vzatého jest od.por, pokud je tam řeč o § 33 odhadního řád1]' Než i toto 
mínění stěžovatelovo .iest mylné, spočívajíc na nesprávném cHování- do
tyčných odstavcuv usnesení soudu rekursního. Tento soucl neprohlásil 
totiž, že §em 33 odll, řádu iSOll ustanovení lohoto řádu pro tento případ 
striktně vyloučena, nýbrž, že iejich str i k t n í použití' ;)]'0 tento případ 
jest §em 33 přímo vyloučeno 1 že však může nastati potřeba jich užíti. 
Ustanovení § 272 cis, patentu nelze zde užíti, pončvadž se nevztahuje 
na odhady v pozllstalostním hzení, nýbrž na dobrovolné odhady věcí, 
za které podle § 267 téhož patentu žádá vlastník tčchto věeL Zdali při 
výkonn inventurního odhadu, o který jde, bude pa,třebí užíti také před
pisův odhadního řádu, neJze dosud rozhodnouti, lJoněvadž toho času není 
známD, zdali předpisy § 103 cis, patentu z roku 1854 a §§ 304 až 306 obč, 
zák. stačí k účelu tomu čili nic, a poněvadž, jak vysvítá ze čtvrtého od
stavce § ] 6 odhadního řádu, tento řád: neobsahuje ustanoveni, že pro 
každý jednotlivý druh věcí dlužno užíti vždy jen určitého zpúsobu odhadu 
bez výjimky, nýbrž ustanovuje toliko zásadní pravidla pro odhad růz
ll)'!ch ,druhů věcí, ze ktcr}'c1Jžto pravidel však c1ovoluje v)'rjimky na Zú
kladě prohlášení znalcl!, 

Čís .. 441, 

Žaloba o zrušení nájemní smlouyy, opírajíCÍ se o dohodu, dle níž může 
pronajímatel žádati za zrušeni smlOUVY, nebude-li nájemce najatou věc 
uďržovati v řádném stavu, mine se s úspěchem, ·byIY-li opravy provedeny 
sice teprve po výpovědi, ale ještě před žalobou, 

(I<ozh, ze dne 10, březua 1920, Rv I 100/20,) 

157 

l-)!e'-mlstavce III. llújeJllliÍ smlouvy h.yli l1ájcrm:i pvvinni najaté nemo
yitosti v řádném stavu udržov!3.ti a je opravovati. Ole odstavce IV. bYl 
pronajímatel oprávněn smlouvu zrušiti, pakli by nújernci neplnili o·dstavec 
III. smlouvy. Ježto nájemci neudržo"va1i stodolu v řádném stavu, dal jim 
pronajímatel dne 13. července 1919 v:S:'pověď, načež nájemci, nepřijavš(~ 
výpověď, potřebné opravy provedli, Žaloba pronajímatelova, podaná po 
provedení oprava domáhající se zrušení sm-lollvy a odevzdání pachto
vaných nemovitostí, byla pro c e s II í m s o II dem p r v é s t o I i c c za
mítnuta. D -tl vod, Jl: By nastalo přeru,šení dalšího trvání nájemní smlou
vy, je třeba v:f'povčdi při nájemních smlouvách, sice na určitou dobu 
uzavřených, avšak s výhradou v~'pověd;i, jakož i při smlouvách nájem
níd' "".avřených na dobu neurčitou (§ 1114, 1116 obč, zák), Takového 
případu tu nenÍ. Sm.Jouva nájemní byla uzavřena na určitou dobu a ne
byla smluvena výpověď, Dle ods!' lY, nájemní smlouvy jsou sice pro
I~ajímatelé oprávněni, žádati' za př'edčasné zrušení smlouvy, kdybY ná
jemci kterékoliv z podmínek ve smlouvč uvedených nesplnili, ale tím ne
byla ustanovena výpověď. Tím stanovena p'Duze určitá podmínka roz
vazovací a má-li následkem splnění této podmínky nastati předčasné 
zrušeuí smlouvy, jest třeba žaloby, v~'pověď je však vyloučena (§ 1116, 
1118 obč, zák,). Okamžitou výpovědí, kterou žalobce dal dne 13, čer
vellce 1919 ža!ovan:\rm, sm'louva nájem,ní tudíž zrušena neb:./la . .Ježto ža
lobce opÍrú žalobní nárok po'uze o to, -že touto v}'povědí smlouva ná
jemní byla zrušena, jest již bezdůvodnost žaloby prokázána. Žalobce dal 
dle svého přednesení žalovaným výpověď dne 13, července 1919 proto, 
že přes jeho vyzvání stodoly neo-praviH, a sám uvedl, že po výpovčdi -
tedy ještě před podáním žaloby ._ .. stodolu opravili, Z toho vysvítá, že 
žalobce aIli na základě odstavce IV. nájemnf sml10llvy na její zrušení více 
žalovati' nemůže ze zmíněného df1vodu 'a p.ostradá tudíž žaiobní nárok
jakéhokoliv právního základu, O d vol a c í s o u d potvrdil rozsudek 
soudu piové stolice v podstatě z týchž důvodů, 

N e j v Jl š š í s nud nevyhověl d,ovolání. 

Dúvody: 

Žalobce jest jako pronajímatc1 oprávněn podle odstavd! llL a lY, ná
jemní smlouvy žádati zrušení této smlouvy, kdyby náiemco"é neudržo
vali veškeré najaté předmčly v řádném stavu, Dle toho, co sám žalobce 
přednesl před sO'udcem prvé stolice, dal žalovaným v:s'rpo,v,ěď z nájmll, 
poněvadž přes jeho vyzvání nespravili chatr,né stodoly, načež však, p'O 
této výpovědi, které nepřijali, opravili stodolu, dříve než byla žaloba 
podána. Vzhledem na to pŤi'svědčiti jest právnímu názoru nižších sondú, 
že žalobce nemůže do'máhati se zrtlšení nájemní smlouvy podle j-ejích 
odstavci! III, a lV, pro neopravení stodoly a že tedy žalobní žáelost jest 
ncdúvodna, Výpovčdí, kterou žalobce dal dne 13, červenec 1919žalova
n}'rm manželům s vyzváním, by se hned vystěhovali, nepominul poměr 
nájemní, protože žalovaní vi'povědi té neuznali; vždY! výpověJď nájemní 
smlnuvy i-est jednostrallll}TlTI projevem vůle jedné ze stran smluvních; 
nenHi dnl,hou stranou přijata, nepúsobí sama o sobě zrušení a tedy 
pominuti smlouvy nájemní, nýbrž k tomu potřebí jest buď právoplatného 
příkazu soudního, vydanéhO' o V~9DOVtdi podle § 562 c". ř. S., nebo soud-
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ního rozsudku, vyneseného podle 572 c. ř. s., jímž vJ'yoved uznána 
jest účinnou. Žalobce neopatřil si ani onoho lJříkazu dle ~ 562, ani roz
sudku dle §. 572 c. ř. s., n:f'brž podal žalohu o zrušení smlouvy l1ájemní; 
k této žalobě sice byl formálně 'Oprávněn podlc odstavce III. a IV. smlouvy 
nájemní, ale nemúžc dosíci příznivého rozsudku, poněvadž v době podání 
žaloby neměl pro tuto žalobu zákonného důvodu, jejž v ní na základě 
smlouvy HDlatňoval, totiž opominutí žalovaný· ch, stodolu opraviti. 

Čís. 442. 

rakturové sudiště ~§ 88, odstavec druhý j. n.) nezbytné předpokládá, 
že zboží bylo vňbec odesláno. 

{Rozh. ze dne 16. března 1920, R 1 64120.) 

Proti žalO'bě, vznesené u fakturového sudiště, namítal žalovan:\:T místní 
nepříSlušnost, ježto zboží nebylo vúbec odesláno, což žalobce při ústním 
líčení ~doznal. S o II d p r v é s tol i c e námitku nepříslušnosti zam'ítl, 
kd1ežto rek u r sní so u d jí vyhověl a žalobu odmítl. D ú v o II y: Sudiště 
dle § 88, odstavec druh~ť j. ll. předpokládá, že zboží bylO' skutečnč do
dáno. Není-li tomu tak, nemůže přijetí faktury založiti sudiště dle § 88, 
oustavec druhý j. n. 

Ne j v y Š š f s o u d nev}"hověl ,dovolacímu relmrsu. 

Důvody: 

Odeslání zboží jest nutným předpokladem fakturové příslušnosti. 
Žádá! § 88 i. n., ,by faktura došla současnč se zbožím nebo dříve než 
zboží. Došla-li později, není tu fakturového sudištč. Jest tedy odeslání 
zbožÍ' dúlcžitým bodem, rozhodným prO' posouzení fakturovéhn sudištc. 
To plyne jasně i z konečného ustanovení § 88 odstavec drllh~T j. 11., dle 
něho'ž není tu fakturového sudiště, byla-Ji fakturovaná zásilka odmítnuta 
jako neobjednaná. Tvrdí-li stížnost, že stačí odeslání zboží po skonče
ném SPOrtl, kst to očividnč nesprávné, PDnčvadž jde o posouzení pl'ísluš
nosti ku projednávání sporu na základě žaloby (§ 41 j. n.). Předpis§' 88, 
odstavec druhý, nepřipouští žádné výjimky. Obsahuje-ll faktma doložku: 
»netto kassa faktura«, nemúže tím b':·ti odstraněn předpoklad odeslání 
zboží. 

Čís. 443. 

Ve smlOuvě svatební lze vzdáti se práva, požadovati dle § 1264 obč. 
zák. zrušení svatební smlouvy. ' 

Zruší-li se dlel§ 1264 obč. zák. svatebuí smlouva, vrátí manžel man
želi, co od něho kdYsi dle smlouvy obdržel, bez ohledu k tomu, co na hod
notě v mezičasí přibylo ueb ubYlo. 

O~ozh. ze dne 16. března 1920, R I 89/20.) 

Žalobce, jehož manželství bylO' z manželčiny viny rozvedeno, do
máhal se zrušení svatební smlouvy, jíž postoupil v rDee 1909 své man
želce do neO'dvo.Jatelného vlastnictví polovinu usedlosti a dle níž při-
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nesla IllLl manželka vĚnem 800 K. Pro c e s 11 í s o II d p r v é St () I i c e 
žalobě "yhově! <1- llyedl mimo jiné v cl II V'Ú d ech: Okolnost, že bylo ve 
svatební' smlouvě POllžito v:ý'raZll, že žalobce postupuje žalované pol-ovinu 
usedlosti do »neodvolatclného« vlastnictvÍ', jest pro tento spor nero%.
hodnou. jelikož neni ani tvrzeno, ani přiznáno,. ani lJrokúzáno, že by tato 
neodvolatelnost byla bývala myšlena na případ S J 264 obč. zák. O d
vol a c í s o II cl zrušil rozsudek soudu prvé stolice a vrátil mu věc, by. 
vyčkaje právomoci zru;;ujícího usnesení, dále jednal a znovu rozhodl. 
D ft vod y: Nelze upříti oprávněnosti vSitkám neúplnosti řízení a od
poru se spisy. SDisú'l11 odp-orllje dúvod, ktcr-}'m rozsudek odb~rvá slova 
notářské-bo spisu o »nendvolatelnosti« vlastnictví, totiž, že pr:\,r ne·bylo 
tvrzeno, že ustanovení to bylo míněno na případ § 1264 obč. zák. V ža
lobní odpovědi v~7s1'Úvně se uvádí, že žalobce není oprávněn, odvolati 
smlouvu ani dle § 1264 obč. zák. proti ustanovení notářského spiSU, že po
lovina nemovitosti PDstoupena byht do ne'odvolatelného vlastnictví ža
lované. Tím přece tvrdí žalovan6., že tento vi'raz ve smlouvě vzta
hoval se na přÍ'pad § 1264 obč. zák. Jest také nesnadno si představiti, 
že by se byl mohl vztahovati na nějaké jiné »odvolání«. Jak.'Ý' Hni" zpúsO'u 
od:vohí.ní smlouvy, jinak p.latn6, mohl tu b~rti míněn?' Stranu žalující- ·to 
popřela a nabídla důkazy O tom, že o tom10 u-stanovení smlouvy llcb:vJ'o 
jednáno a že zejména nemluvilo se O' vyloučení manželova práva dle 
§ 1264 obč. zák. Strany si tedy odporuji v tom, iaká byla pravá jejich 
vůle a poněvadž dle § 914 ohč .zák. (jak zní dle noveiy a platí i pro 
smlouvy před 1. lednem 1917 uzavřené) při výkladu smluv vypátrána má 
b~'ti pravá vú\c stran, bylo věcí soudu, by ji zjistil. Podle mínční od·vola
cího sOl1du toto ustanovení nDtářského spisu, kdyby opíralO Se o sku
tečnou úmluvu stran, vědomě k nčnm směřující, m·ohlo vyloučiti přípust
nost nároku žaJiObního a, ne·byla-li věc ta probrána a zjištěna, zustalo ří
zení ncúpln~'m. Než i kdy,by toto ustanovenÍ- smIouvy nemělo onoho v~;
znamu jest řízení dle mínění odvolacíhO' soudu ncúpln~cm. Odvolací soud 
má to,ťiž za to, že, zruší-li se smlouvy svateb-ní, rozváže se spole·čenstvÍ 
maJetku a každá strana obdrží, ·co do manželství přinesla, nikoli však 
v tom, stavu, v jakém to hy.1o při uzavření smluv, n}'brž dle doby, kdy se 
smlouvy zrušují, že tedy přírůstek i úbytek 'l13 majetku přichází k dobru 
a ku škodě oběma strauáru. Mimo to společenství majetku, pokud smlou
vami svatebními byl,o zalO'ženo, musí zase ve svém celku b1'ti rozlou
čenO' a nelze jednotlivé části vylučovati. Úkolem soudu dle § 182 c. ř. s. 
jest, by vyzval strany k určitému přednesu okolností, pm spor rozhod
nS'ch, a teprve, když ani pak toho neučiní, může se spokojiti s tím, .('~ 
přednesly. Ze spisů není patrno; 'Že hy b:yl soud žalovanon vyzval, by sve 
nárO'ky přednesla, naopak ani to, co strany uvedly o' zm,ěllách v majetku, 
a zejména tvrzení žalobní odpovčdL že společnou činností byly uplaceny 
dluhy, že stoupla cena maj,etku, že žalovaná dostala od matky a úD' ho
spodářství přinesla také krávu a. že jí přísluší protipohledávky, nebylo 
so·udem ani probráno, ani v úvahu vzato, tím méně nabízené důk~zy 
provedeny. Poněvaciz tedy oko.Jnosti pro spor dle míněllí odvo.Jaclho 
soudu rozhodné probrány a zjištěny nebyly, bylo rozsudek dle § 496 čís. 
3 c. ř. s. zrušiti. 

N e i v Y' Š š í s o II d nevyhověl rekursu. 
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Duyody: 

Ježto tu jde o svatební srn],ol1V:\:, I1cmuže dle v~!slovné!JQ předpbl1 
~ 1264 obč. zák. hS'ti lJochybnosti, že žalobce, jako manžel na rozvodu 
bez v i 11 n ~), byl by oprávněn dožadovati se jejÍho zrušení. A však žalo
vaná strana tvrdí, že žaJc.bce tohoto svého práva se ve smlouvě v -Ý'
S 1'0 v 11 ě vzdal. Tvrdí tedy, že smluvně z řek 1 se oprúvnění, dožadovati 
se kdy, ať již z jakéhokoli důvodu, zrušení ujednanÉho čfrstečného spole
čenství statkiL O tom nabídla žalovaná důkazy a žalobce protidůkaz. 
Právem shledal odvolací soud, že v první stolici sběhla se neúplnost 
řízení, když procesnÍ' soud této okolnosti nevzal na přetřes a dúkazů, o ní 
nabídnutých, neprovedl. Neboť bezvinný na rozvodu manžel může roz
hodnouti se buď pro zaohování svatebních smluv nebo pro }ejich zru
šení. Zřekne-li se sm-luvně' svého oprávnění, dožadov3ti se jich zrušení, 
vzal by tím na se závazek, od kterého by jednostranně nesměl více 
ustoupiti. Slušelo se proto přisvědóti odvolacímu soudu v tom, že pro
cesní s'oud měl v tom směru zjistiti pravou vůli stran a zjistiti skutečnost, 
zavázal-li se žalnbce i pro případ, že by manželství bylo mezi stranami, 
slTIlI·OllVU uzavírajícími, rozvedeno, nedomáhati se zrušení sml!.ouvy sva
tební, nýbrž ponechati ji dále v platnosti, takže v tom ohledu zllstalo 
dosavadní řízení skutečně neúplným. Také správně dále vyslovil odvolací 
soud, že, když smlouvy svatební se zrušiti 1l1aií dle § 1264 obč. zák., musí 
obdržeti každá strana to, cO' do manželství při nes I a, tedy že vše uvé
sti se má v pře d e š 1 Ý s tav. Nebo!, zrušiti smlouvu. nemá jiného 
významu, nežli že tato od určitéhO' času dále nemá trvati. tJčinek zru
šení plls·obí tu sice ex mmc, avšak působiti může jenom tolik, že v čase, 
kdy se zrušuje, ohnovuje Se bývalý stav. Obdrží tedy u svatebních smlnv 
TIwl1želka zpět své veno, manžel obvěnění a pod. a při SPOlečenství 
statků, které poča~o ihned za života manželů, každý z nich to, co do spo
lečenství toho vnesl, a to' v tom stavu, v jakém se právě statek nalézá. 
To odpovídá zcela předpisům §§ 1227, 1230 (k rozmnožení vena) a 12.16 
obč. zák., dle kten'rch po čas trvání manželství nemá manželka na užitky 
nároku, poněvadž tyto palří manželi. Proto zcela dúvodně uznal odvolací 
soud, že, tvrdí-li žalovaná strana, že věnem- přinesla žalujícímu manželi 
i krávu, kst dosavadní řízení neúpln:\Tm, když první stolice této okol
nosti nevyšetřila. Za to však sešel odvolací soud se správné cesty, když 
dáíe žádá doplnění řízení v tom. směru, by bylo zjištěno, ·co- na statku 
llřibylo nob ubylo, jakoby příbytek neb úhytek ten byl žalované k dohru 
nebO' ku škodě. Žalovaná při zrušeni svatehních smluv jest povinna polo
vid statku vneseného do společenství samoltiIl~Tm manželem jemu vrá
titi. Má-li tato nyní větší nebo menší cenu, naprosto nerozhoduje, neboť 
před sňatkem polovice' statku toho neměla, nýbrž jedině věno 800 K a po 
případě i krávu, to byl b:v žalobce povinen jí vrátiti, ona pak vrátiti 
musí dn vlastnictví" jí .připsanou poloviCi nemovitostí, čímž obnoven 
bude dřívější stav. V tom směru nařízené dnplněnÍ řízení- není odúvod
něno, to tím méně, ano mohlo by Se tu jednati jen o nároky peněžité, jichž 
uplatňování si však žalovaná výslovně vyhradila, přispěla-U snad nečím 
k zv~'šení žal,obcova majetku, dobře vědouc, že tRkové nároky v tomto 
sporu ke kompensaci uváděti nelze pro jejich různorodost. Přes částečný 
úspěch rekursu neb:vlo lze usnesení odvo-lacího soudu zrušiti a rozhodnutí 
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ic----vc,vi'ci samé··mu uložiti, poněvadž řízení ·před' prvnÍ" stoiící ·přece ve dvou 
směrech zůs·talo kus)rm. 

Čís. 444. 

V řízení o žádosti za přeměnu rozvodu v rozluku manželství nelze' 
po smrti toho neb onoho z manželťi více pOkrač(}vati. 

(!~ozh. ze dl1e 16. března 1920, P I 106/20.) 

Usnesením krajského soudu ze dne 15. října 1919 bylo prohlášeno 
manželství .Gllstava a Terezie W-ových, již dřive dobrovolně rozvedené, 
za mzloučené pro nepřekonatelný odpor. Ježto Gustav W. dne ll. října 
1919 zemřel; zastavil týž soud usnesením ze dne 17. listopadu 1919 řízení 
rozInkové a prohIásil usnesení ze cine 15. října 1919 bezúčinným. R e
k II r sní .s o II dnevyhovel .stížnosti přihlášených dědicLI Gustava W-a. 
D ů vod y: Smrtí Gustava VY-a 1'Ozlo"čeno bYlo dle § 111 obč. zák. jeho 
manželství s Terezii VY-ovou a stalo se tudíž d:al'ší řízeni dle § 15 a 16 
rO'zl. zák. bezpředmětným. Die § 759 obč. zák. jest sice p'o'kračovaU v ří
zení o žalobě, by manželství bylo rozloučeno nebo rozv,edeno i tehdy, 
zemře Hi mezi tím žaJobee; předpis ten jest však výjimečným, takže jej 
ne~ze rozšiřovati na žádosti o rozluku dle § 15 a 16 rozl. zák., jež jest vy
říditi v řízení nesporném. Nemělo by to ani smyslu, ježto v tnm'ÍO' řízen.í 
neřeší se otázka, kdo má vinu na r-ozluce, a nelze výrok o vině pOjati do 
usnesení, opírá-li se žádost o předchozí dobrovolný rozvod, jako jest 
tomu v případ«, o nějž jde. Předcházel-li nedobrovolný rozvod, bylo by 
výrok o vině převzíti z rozsudku rozvodového a to dle zákona rozlu
kového. pouze v případě S 17, dle článku' II, ucl., tavee třetí, prováděcího 
nařízení ze dne 27. června 1919, čís. 362 sb. z. a n., i v případě § 16 
rozl. zák. 

Ne j v y Š š í s o Ll d nevyhověl dO'volací s·tížnosti. 

DůvoQdy: 

Usnesení nižších soudil nejsou Zřejmě protizákonná, jak tvrdí stě
žovatelé. Původní ustanovení ohčanského zákonníka o zákonném právll 
dědickém poskytoval'a (za vlivu práva římského) POZllstalému manželi 
~manželce) velmi málo; nebyl v nich vzat zfetel na důvěrné životní 
s-pó~·e,čenství, vzcházející uzavřením mGnželství, ani na životr:í posbverd, 
jež manželství propůjčuje zeiména manželce. Tatokřivda byla naprawna 
novým doslovem §§ 757, 758 a 796 obč .. zcik. dle §§ 68, 69 a 71 ds. nař. 
ze dne 12. října 1914, čís. 276 ř. 'z. Vyjimku z těchto zákonných ustano'
vení obsahuje § 759 ohč. zák. Podle původního doslovu jehD d1ruhé věty 
manžel, rozvedený z v I a s. t n í v j n y, neměl nároku na dědictví po ze
mřelém choti. Tento následek nehodnosti dědické jest podle nového do
slovu § 759 rozšířen na případy, kde zůstavitel iiž hyl podal žalob II 
o rozluku nebo rozvod manž·elství z v i n y manžela druhého a žalobě se 
vyhovL Toto výjimečné ustano,vení nebylo po'zdějším zákonem manžel
ským ze dne 22. května 1919, čís. 320 s,b. z. a n. rozšířeno na případy, 
ve kterých zustavitel před svou smrtí byl podal proti druhému manželovi 
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žádost 'fne žalobu) o rozvod ncbo rozluku manželství, pročež nelze 
na tyto případy užíti obdobně, pOkud se týče rozšiřujícím výkladem, jak 
stěžovatelé mylně se domnívají. Výjimečné ustanovení poslední věty 
§ 1266 obč. zák., že wzvedený, byt i bez v i u n Ý manžel nemůže é;initi 
nároku na dědictví ze zákona, rovněž ne bylo rozšířeno --- ani cís. naří
zením z roku 1914, ani zákonem z roku 1919 - na případy, ve kterých 
zůstavitel podal žalobu nebo žádost za rozluku, o níž však nebylO před 
jeho úmrtím ještě rozhodnuto. Podotknouti sluší jen ještě, že, i kdyby 
se nehledelo, k různosti formy řízení dle §§ 15, 16 zák. ze dne 22. května 
1919, čís. 320 sb. z. a n. a řízení o žalobách ve smyslu druhého odstavce 
§ 759 obč. zák., nemůže býti posléz zmíněného ustanovení obdo'bně užito 
již prIQto, poněvadž účelem pokra-čování v řízení o. žalobě na rozvod 
nebo rozloučení manželství po smrti žalujícího manžela jest zjednati vý
rokem o vině na rozvodu, pokud se týče rozloučení, podklad pro ode
pření dědického nárooku pozůstalému manželu. Tohoto cíle v řízcnícile 
§§ 15, 16 zákona ze dne 22. května 1919, čís. 320 sb. z. a n. dosíci nelze, 
neboť usnesení soudu buď výroku toho vůbec neobsahuje, jde-li O' man
želství dříve dobrovolně rozvedené (jako iest tornu v tomto případě); 
aneb0' po~me-li se výrok takový dle čl. ll., ocrst. 3 prováděcíhO' nařízení 
ze dne 27. června 1919, Č. 362 sb. z. a n. do usnesení soudního z předcho
zího. rozsudku ve sporu: o rnzvod, nejeví takovýto výrok účinku na právo 
dědické, ježto vina zemfelého manžela dědického, náf'oku manžela pozů
stalého přirozeně neruší, v dřívěj.ším pak rozsudku zjištěná 'vina man
žela pozůstalého způsohila ji'ž tehdy ztrátu nárokú dědických dle prvního 
odsta vee § 759 obč. zák 

Čís. 445. 

Platil-li dlužník z ciziny do tuzemska sice v čas, ale neoprávněně ta
kovým způsobem, že věřiteli nebylo lze dáti bankovky v čas okolkovati, 
jest při voděný tím valntový rozdi! nedoplatkem dluhu a může jako ta
kový býti vymáhán. 

(Rozh. ze dne 16. března 1920, Rv 1 87/20.) 

Žalující firma (hlavní záv·od v liostinném v Cechách, filiálka ve Vídni) 
prodala v říjnu 1918 žalované (hlavní závod ve Vídni) zboží a zaslala jí 
dne 31. října 1918 fakturu, jež obsahO'vala též čísla účtu žalobkynina 
u vídeňské poštovní spořitelny. Pro změněné poměry byla však smlouva 
sto'rllována a žalobkyně přljala dopisem ze dne 7. ledna 1919 návrh ža
IO'vané, jež ju nabízela odstupné 5.000 K w žáďala ji za současné pouKázání 
peníze toho. Když pak žalovaná smluvené odstupné neplatila. upomenula 
ji žalohkyně dopisem ze dne 20. únorá 1919, žádajíc splnění do 28. února 
1919, načež žalovaná poukázala clne 24. února 1919 Vídeňské filiálce ža
lobkyně poštovní spořitelno'UI 5.000 K!. Peníz ten do-šel filiál'ky dne 27. 
únOra 1919. Ježto žalobkyně, jet o' platll dověděla se teprve dne 18. 
března 1919. nemohla již peníze dMi okolkovati, žalo-vala Oi 'Odškodné za 
ztrátu nak~rsu (75 čs: 100 rak.) celkem 1325 K. Procesní sou 
p r v é s tol i c e žalobu zamítl. D ů v O' d y: Pokud jde .o splniš!e, má: 
čl. 324 obeh. zák. žalovaná plniti na tom místě, kde v čase uzavření 

smlouvy měla svúj obchodní závod, nebo kdyby tohů. nebylo, své by
dliště, tedy ve Vídni. faktUorou ze dne 31. října 1918 nebylo Pf() žalova
nou založeno splniště v Hostinném, neboť obchod byl stornována smi
rem přislíbených 5.000 K se faktura netýče. Anú měna nebyla ujednána. 
Platí tu tedy ustanovení čl. 336 obch. zák., že měna řídí se plništěm. Tím 
jest pro žalovanou Ví·deň a nemúže tedy žalobkyně požadovati plnění 
v jiné měně než té, jež platí ve Vídni. Nesp,orno, že žaluiící má též zhod 
ve Vídni (filiálku). Tím, že žalovaná tét.o filiálce poukázala dne 24. února 
1919 5000 K. platila zmo'cnenci žalobkyně. tedy řád n ě, placením filiálce 
bylo, placeno žalob k y n i samotné (§ 1424 "bč. zák). 2alovaná, po-uká
zavšiplacení iiliálcc žalobkyně ve Vídni, platila také v č a s (§§ 1417 a 1418 
obč. zák). Dopisem ze dne 7. ledna 1919 neurčila žalobkyně přesně lhůtu 
ku placení, ný'brž žádala s o u č a sně, by poukázáno bylo 5.000 K. 
Avšak i kdyby placení dne 24. února 1919 bylO' opozděné, nemělo by to 
vlivu ani na splniš,ě ani na měnu, opozdění by mělo jen vzápětí ·důsledek 
zákonem stanovený: povinnost platiti úroky dle §§ 1333 obč. zák., dle 
něhož škoda. kterou dlužník věřiteli způso'bil p' rod 1 e ním v placeni 
dlužného kapitálu, nahrazuje se úroky, zákol1em stanovenými. Proto ne
mohla by žalobkyně p1ožadovat jiné náhrady než úroky z prodlení z du
vodu opo-zděného placeni. Z toho všeho jde, že žalovaná, poukázavšidne 
21. února 1919 5000 K, Platila to. čím byla povinna, takže· závazek její dle 
§ 1412 obč. zák byl zrušen. O dva 1 a e í s o II d vy,hověl žalobě a uvedl 
po právní stránce v dll vodech mimo J'iné: Především třeba řešiti 
otázku, není-li žalobkyně oprávněna požadovati iažalovanýpeníz z dů
vodu náhrady škody. Žalobkyně neoznačila si'ce VÝslovně důvodu {zákon, 
smlouva, pOlško·zenÍ §'§ 859 obč. zák), z něhož nárok odvozuje, a, hledě 
k odůvodnění žaloby. mohlo. by se mysleti, že jej o·pírala pouze o· právní 
předpisy, tam citované, avšak při jednání uplatňo,vala výslovně, že žalo
vaná ji'ž 8. ledna 1919 hyla s placením v prodlení a ještě v odvolacím 
spÍlSe' trvá, jako ve svém přednesení v prvé stolici, na tom, že placení 
nestalo se ani na správném místě (v lio-stinném) ·ani ve správném čase; 
viní tedy žalovanou z dvojího přestoupení j'eH smluvní povinnosti (§ 1295 
oM. zák), tak že by by-!n zkoumatí, zda škoda, již žalobkyně utrpěla tím, 
že mezitím Ilastala zrněna v kursu, nepovstala takto. Při tom není soud 
vázán právní konstrukcí, jíž podřaďuje žalující svůj nárok. Právně myl
ným jest názor prvého soudu, že vídeňskon filiálku žalobkyně pokládati 
jest za zmocněnkyni její' a p'Távně mYlnýrn jest názor, že jediným ná
sledkem prodlení v placení jest ,povinnost platiti úroky z prodlení. Prvác 
o,tázka nepotřebuje dalšího výkladu. Pokud však druhé se týče, není 
pochybllosti o' tom, že obmeškalý dlužnlk musí nahraditi nejen ušlý zisk 
(úroky z prodlení), nýbrž též všechnu jinou, Jeho prodlením způsobenou 
škodu (§ 912, 918, nov}' doslov,' 1295, 1323, 1324 obč. zák., čl. 354obch. 
z"k). Ovšem bude škoda tato při platech peněžních se vyskytovati velmi 
zřídka, Taknvý případ, předpokládaje prodlení, jest ·právě zde: Současně 
s placením, jež stalo se, jak se předpokládá, opozděně, nastalo následkem 
okolkovací akce státu Československého znehodnocení německorakou
ských bankovek, a toto znehodnocení, jež projevuje se jako rozdíl v kursu 
a jeví se jako škoda žalobkyně, by byla žalovaná zavinila svým prodle
ním a musila by ji nahraditi. Placení nestalo se včas, neboť ža]()vaná ne
vyhověla ihned dopisu žalobkyně ze dne 7. ledna 1919, 'hy ji současně 
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peníze poukázala. že v ze ':J 

lobkyně zaplacení. do 28. února 1919. nebyly shlazeny účinky z Dwdlení. 
Filiálka žalující firmy obdržela Deniz teprve dne 27. února 1919, kdy hra
nice československé byly již uzavřeny, takže peníze nemohly býti Dřeu
loženy k okolkování. Žalovaná neplnila pa!ř'ičn}'m způsobem, ježto měla 
platiti žalujíc[ firmč v Hostinném a ne její filiálce ve Vídni. Filiálka ne
mohla býti s firmou stotožňována, v žádném p,řípadě však ne ohledně ta
ko,vých nároků, které plynuly z vlastních obchodů hlavního závodu. Ne
hledíc k nějakému zvláštnímu zmocnění, jež zde nejen ne,bylo uděleno, 
nHrž bylo přímo vyloučeno, ježto žalující firma nejen že ve svých dopi
sech se o; své vídeúské: filiálce nezmínila, nýbrž přála si dokonce sama 
milí peníze do 28. února 1919, obmezena jest legitimace filiálky k zastu
pování firm.y na j.ejí vlastní okruh obchodní. To p,lyne z povahy věcí a po
tvrzuj'e tO' ~ 87 j. n. PlatBa-Ii žalovaná k rukám filiálky žalobkyně, p:rk 
čin~la ji tak sv)'rm vlastním zmocněncem; v dopise ze dne 24. února 1919 
praví, že p'oukazuje jí pení'ze na účet jejího obchodního domu v Hostin
ném ~ dle toho věděla dobře, kam měla platiti _. a iiliálka odpovídá li" 
stem z 27. února 1919, že použije placení »dle přúní na' účet obchodního 
domu v rlostinném«, t. j. že příkazu vyhoví. Měla-Ii filiálka peníze dne 
27. února jako zmocněnkyně žafované, pak je měla ještě žalovaná] sama 
jako zmocnitelka, nikoliv však žalújicí firma, placení se ještě nestalo. PIa
ceníse stalo teprve tehdy, když žalující firma,; dle do,pisu zeduc 18. 
března 1919 sděluje, že dnes obdržela zprávu o vkladu peněz k rukám 
svá Vídeňské filiálky, p'eníze žalované k dobru připsala a i tím placení 
k rukám Hliálkyschválila, COž oVšem činila jen s tou výhnvclou. že' jí bude 
ro"díl v kursu 1325 K nahražen. Připsala-li 5.000 K k dobru jen v běžném 
kursu, tedy částkou 3575 K, pak se tímto obmezeným schválením ne
vzdala svých práv. Každý smír jest dle pojmového obsahu svého smlouva 
úplatná ':§ 1380, 917 n. zn. obč. zák.), mi> ,tedy místo ustanovení§u918, 
nový doslov, obč. zák. Byla-li tedy žalo,vauá podlD ~ 905, nový doslov, 
ohč. zák. povinna, poukázati žalobkyni ,placení dO' jejího sídla, to jest do 
HbstÍ11ného, a n'eučinila-li tak, nýbrž poukázala-li placení vídeňské fi
liálce žalobkyně, neplatBa způsobem patřičným <§ 918, nový doslov, 1413, 
1420, 1424 obě. zák.) a musí tedy po'dre '§ 918, nový doslO'v, obě. zák., 
nahraditi žalobkyni všechnu škodu, kterou jí zpusobila touto nepatřiěnn
stí. jež j,e zároveíí dalším opozděním. Jest nyní otázkou, zda a jakou 
škodu žalobkynč tím utrpěla. V tomto směru dlužno vychá:zeti' z úvahy, 
že, kdyby žalovaná byla bývala dhl'žných 5000 'K: poukázala hned n. 
ledna 1919, kdy byly splatny, některou českou bankou žalobkyni do. Ho
stinného, nebo, nebylo-li poukázání možným, kdyby byla je zaslala v do
pise peněžním (jen peněžním dopisem bylo zaslání po 6. únoru 1919 mož
ným, vztahuje-li se nařízení· ze dne 6. únOra 1919 Č. 57 sb. z. a ll. též ná 
poukazy), mohla žalobkyně po obdržení peněz bankovky předložiti k okol
kování, čímž by hyly v ceně zachO'vány. To 'by bylo dokonce. jak prav
děpodobně, možným také tehaa ještě, kdyby byla žalovaná dlužný peníz 
dne 24. února 1919 byla na místě vídeňské fHiMce přímo žalující firmě 
do Hostinného poukázala, pokud se týče poslala, nehol příkaz j)oukazo~ 
va:ci nebo psaní s penězi byly by asi šly přes hranice ješlě před 26. 
ún'Orcm 1919, kdy hranice bYly uzavřeny. Takto však nemohly býti ban
kovky změněny již v bankovky měny československé a utrpěly tím na 
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ceně ztrátu, která dochází výrazu svého v kursovním rozdílu, 1325 K. To 
jest ona škoda žalobkyně, kterou jí žal0'vaná zp,ltsobila placením opozdě
ným a nepatřičným, a kterou proto musí hraditi. 

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

Duvody: 

Soud odvolací, zmemv rozsudek soudu prvého, jímž žaloba byla za
mítnuta, a přisoudív žalobkyni 1325 K s pří sl., neposoudil včc nesprávně po 
stránce právní, ač s důvody jeho rozsudku nelze veskrze souhlasiti. Do
volací soud nazírá na věc se stanoviska právního takto: Žalobkyně, při
stoupivši dopi'Sem ze dne 7. ledna 1919 na návrh žalované, přijala nabí
zené jí odstupné 5000 K za zrušení smlouvy dodací. Místem plnění pro 
těchto 5000 11: byla, jak správnč uznali oba nižší ,loudové, Vídcň (čl. 324 
obch. zák.). Přes to byla žal'ovaná pOdle prvního odstavce čl. 325 obch. 
zák. povinna zaslati (iibermachcn) dlužných 5000 K žalobkyni do liostinného 
jakO'žto místa, kde žalobkyně při vzniku pohledávky měla sv lij hlavní zá
vurl obcho'dní. Platiti vídeňské filiálce žalujíd firmy žalovaná oprávněna 
nebyla, poněvadž nebyla s tímto vedlejším úvodem v nižádném styku 
·a žalobkyní na něj odkázána nebyla. Co do času plnění nebvlo nic ujed
náno, podle čl. 326 obch. zák., kterí' tu platí, mohla tedy žalobkyně žá
dati placení ihl1ed, alespOň bez zbytečného průtahu. Leč žalovaná tak nec 
učinila, nýbrž žádala žalohkyni dopisem ze ,dne 11. ledna 1919 o zaslání 
složenky, b,y touto zaplatila odstupné 5000 K. Lze ponechati stral>OU 
otázku, neocitla-li se žalovaná již tím v prodlení, kdyžtč žalobkyně, ne
přiloživši k dopisu ze dne 7. ledna 1919 slotenky, dala patrně na jevo, 
žesi nepřeje, by žalovauá platila tímto zpúsobem. Každvm zpúsobem 
však žalovaná z toho,že žalobkynč ani na výslovnou žádo~t neposlala 
složenky, musila poznati, že žalobkyně nechce placení poštovní spořitel· 
nou, což bYlo pochoP'Ítelno při tehdejší nejistotě poměrů peněžního a mezi
národního -obchodování. Za tohoto stavu "čd mělo slovo »iiberweisel1«, 
jehož žalobkyně v dopise ze dne 7. ledna 1919 a později i v dopise ze dne 
20. února 1919 použHa, t:í'ž v.'Í'znam, jako slovo "iibermachen" V čl. 325 
obch. zák., totiž »zaslati«. Nejpozděii kon,cem ledna 1919 měla tedy žalo
vaná zaslati žalobkyni dO' HDstiuného dlužných' 5000 K zpltsobem jiným, 
než pnštnvní spořitelnou. totiž bankou, peněžnÍ'm dopisem, nošto,vní pou'
kázkou atá: Ll, když tak neučinila, byla zajisté v prodlení. Než 7-'llobkyně 
dopisem ze dne 20. února 1919 poukazujíc k tomu, že 5000 K dosud jí ne
došlo, žádala žalovanou za promptní zaslání- této částky s tím, že ne
dojde-li do 28. února 1919, dá v oběh poukázku' na žalovanO'u ku dni 5. 
března 1919, za jejíž vyplacení musili! by pak žádati. Tím poskytla ža
lobkyně žalované další lhůtu k zaslání dlužných 5000 K do 28. února 1919 
a prominula jí takto dosavadní otálení (purgatio morae). Jestliže tedy ža
lovaná dne 24. února 1919 zaplatila. ndze tvpd'i1i, že platila opozděně. Ale 
llezaplatila řád n ě. Dalal peníze poukázati poštovní svořitc1nou a dala 
je poukázati vídeňské filiálce 'i.alující firmy; ani k tomu, ani k -ono-mu 
však dle toho, co výše bylo vyloženo, nebyla oprávněna. to tím: méně, 
ježto nařízením vlá:dy repuhliky československé ze dne 6. února 1919, 
čís. 57 sb. z. a n. byl pou"e zakázán převod pohledávek a úhrad z ciziny 
do území republiky československé, nikoli však placení dluhů přímému 
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věřiteli. Poněvadž pak dlu'žník sprostí se svého závazku plněním včas
niTm jen tehd!y, je-li vInění zároveň řádným, jest žalovaná. nesplnivší 
řádně svého závazku, práva z následku záležejícího v tom, že se žalob
kyni nedostalo všeho, nač měla nárok (§ 1412 obč. zák.) a co by byla také 
skutečně obdržela, kdyby byla žalovaná dne 24. února 1919 zaslala dluž
ných 5000 K přímo do tlostinného a neponžila při tom vídeňské poštovní 
spořitelny. V tom případě byly by se po'slané peníze dle přirozeného 
běhu věcí dostaly do rukolU žalobkyně ještě před 26. únorem 1919, Odl kte
réhožto dne podle § 9 nařízení ze dne 25 .. února 1919, čís. 86 sb. z. a n. 
k zajištění dokonalého a úplného provedení okolkování bankovek hranice 
byly pro v,eškero,u dopravu uzavřeny, a bylo by žalobkyni bývalo možno, 
dáti vyplacené ji bankovky dle § 3 téhož nařízení od 3. do 9. března 1919 
okolkovati. Tím, že žalovaná se nezachovala tak, jak zachovati se měla, 
bYlo to znemožněno žalobkyni. Žalovaná jest odpovědna za to, že, jak ne
sporno, žalobkyně má o 1325 K méně, než by měla, kdyby žalovaná byla 
ř6!dně dostála svému závazku platebnímu, - a žalobkyně má tudíž proti 
žalované nárok nad opl a t e k 1325 K. Netřeba tedy nárok žalobkyně 
na zaplacení těchto 1325 K konstruovati jako nárok na náhradu škody, 
jak činí soud ndvolací, stačí spíše k odúvodnění tohoto nároku úplně 
právní stanovisko zaujaté žalnbkyní, která se domáhá peníze 1325 K ja
kožto doplatku. Tím však stávají se bezpocilstatnými námitky dovolatel
dny, že soud odvolací nebYl o'právněn, přisouditi žalobkyni proti její vy
slovené vúli žádaný peníz z titulu náhrady škody. I další námitky, na 
nichž žalovaná trvá: v řízení dovolacím, jsou bezďůvodny. Z toho, že na 
faktuře 2>e dne 31. října 1918 bylo poukázáno k tnmu,že žalobkyně m" 
kontn li vídeňské poŠ'tovní spořitelny, nemůže žalovaná ničeho odvozo
vati pro svúj názor, že byla O'právněna p,latiti poštovní spořitelnou, ježto 
iaktura stala se zrušením obchodu bezpředmětnou, ostatně byla žalo
vanou ji,ž před tím dopisy ze dne 23. listopadu a 9. prosince 1918 pozasta
v.ena ,a vrácena. Ustanovení § 1333 ohč. zák. nemá zde Hž proto místa, 
ježto nejde o plnění opozděné; ostatně ustanovení to předpokládá, že 
plnění opozclěné bylo jinak řádným a zejména celý dluh řádně byl za
placen .. Zde však nebylo placeno řádně a následkem tO'ho také ne vše, nač 
věfitelka měla nárok, i nelze tudíž této upříti nárok na doplatek. 

Čís. 446. 

Jinaké dOložky na faktuře, než doložka dle!§ 88, odstavec druhý, j. n., 
nestanpu se nevýtkovánim součásti smlouvy. 

(Rozh. ze dne 16. března 1920, Rv I 88;'20,) 

Ve sporu, v němž bylo najmě řešiti -otázku, zda ža.lovaná firma včas 
vytýkala vady zboží, opíraL se žalující pro datel též o dolo'žku ve faktuře: 
»R.eklamaoe. jež nestanou se hned' po přijetí zooží. zustanou nepovši
mnuty", tvrdě, že žalovaná. přijavší bez námitek fakturu. souhlasila 
i s ,dloJo-žkou právě uvedenou. Mínění žalo-bcovLl nebylo soudy přisvěd
čeno, II ,e j vy Š š i m s o II dem z těchto 
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dÍLv-odu: 

Žalobkyně neuvedla, za jakých okolností žalovaná fakturu Dřijala. 
Nesporný fakt pouhého přijetí faktury bez námitek, bez zjištění případ
ného dalšího projevu vůle strany žalované, af výslovně neb konkludent· 
ními činy téže uskutečněného, nemá za následek. že fakturní doložka 
nvedeného předem obsahn se stala smluvním ustanovením sporné strany 
',ížícím. Ustanovení § 88 odstavec druhý j. n., o založení fakturového 
sudiště, na tento případ nelze vztahovati. Neboť ustanovení toto c>bs,," 
huje výjimku z pravidla, že smlouvy vzcházejí jen srovnalou vúli stran. 
Následkem toho nelze předpisu toho ve smyslu § 7 o'bč. zák. užiti obdobně 
na případy iiné, zejména na případ, o který se zde i'edná. Dolo,žku, jíž 
dovolává se žalobce, dlužno pOjímati jako jeho jedl}o>stranný projev vúle, 
kterÝm za daných okolnO'stí vzájemná práva sporu!ících se stran do
tčena nebyla a žádné změny nedoznala. Přijetím faktury nevzdala se 
tudíž žalovaná práva jí dle článku 347 obch. zák. přísluše.iícího, 

Čís. 447. 

Překročil-li zaměstnanec ojediněle přikaz, nemale v úmyslu poškoditi 
zaměstnavatele, nelze z toho ještě usuzovati, že se stal nehodným za
městnavatelovy dúvěry. 

(Rozh. ze dne 16. března 1920, Rv I 92120.) 

Žalobce byl ve službách žalované akc. společnosti jako ředitel pražské 
prodejny a, byv dne 31. října 1916 bez výpovědi propuštěn, 'domáhal se 
služného za listopad II prosinec 1916. Žalovaná společnost odůvodňovala 
propuštění tím, že žalobce proti zákazu člena' správní radv Dra A., na 
jehož souhlas byl vázán, ujednal s drážďanskou firmou dne ll. řijna 
1916 bezprostředně před poradou o založení kartelu k zvýšení cen smlou
vu o ,dodání 250 a 100 vagonů kaolinu za nižší ceny, než kartelem pro
j,ktované, čímž prý pozbyl její dúvěry. Kartel po'zději uzavřen nebyl. 
Posudky znalců rozcházely se v tom, zda obchod žalobcem uzavřený 
byl žalované ku prospěchu či ku škodě. Pro c e s 11 í s o udp r v é s t o
l i c e žalobě vyhověl, v po,dstatě z těchto d ů vod ů: Strana žalujfcí ja
kožto úředník žalované dopus.tila se neuposlechnutím daného ií příkazu 
sice nepřesnosti, avšak toto, Ojedinělé neuposlechnutí není dostatečným 
důvodem .k předčasnému propuštění, ježto' nestalo se ve zlém úmyslu, 
nýbrž snad jen následkem nedorozumění, a nemělo pro stranu žalovanou 
vzhledem na neuskutečnění kartelu á" jiné v týž čas uzavírané obchndy 
za podminek ještě nepříznivějších zvlášť škodlivých následků a nCff''Usilo 
míti dův,odně vzápětí ztrátn důvěry strany žalované, kdyžté sami znalci 
v poso'uzení otázky, zda bylo obchodnické a v prospěchu strany žalované 
či nikoli, nebyl; s tn se shodnonti. Subjektivní otřes této důvěry mohl 
,nad býti dŮ'v()clem k výpovědi, nikoli však k p,ředčasnému propuštění, 
a žalobce je tudíž v právu, domá:há-li se pO'žitkú, které mn do uplynutí 
výpovědní lhůty příslušejí. O d vol a cí s o u d potvrdil rozsudek soudu 
prvé stolice v podstatě z týchž dúvodu. 

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

Nelze o tom po-chybovati, že žalobce nej,ednal bezvadně. Jwuposlech
nuv příkazu Dra A., aby záležitost firmy Sch, v Drážďanech zůstala le
žeti, až se vrátí z Vídně. Než jde' o to, lze-Ii' v tom spatřovati důvod 
k okamžitému propuštění, zejména zda se žalobce jednáním tím stal ne
hodným důvěry zaměstnavatele f§ 27, odstavec prvý zákúna o obdl. 
pom.). Otázku tu jest řešiti v souvislosti s celkovým skutkovým stavem 
jak byl zjištěn. Žalobce byl povolán, aby řídil a obstarával záležitosti 
prodejnlÍ. Byl ředitelem prodejny, příslušelO' mu obstarávati všechny zá
l<;žitosti, sp'Ojené s prodejem a dodáním, ve jménu dodavatele, dle po
treby i jménem vlastním. Prodejna byla oprávněna prodávati za ceny, 
jež poradicové určili. Nelze v tomto směru přehlédnouti, že až do při" 
cllOdu Dra A. prodejna, když došly nabídky nebo dotazy a žalohce byl 
buď na cestách nebo na dovolené, zaslala na,bídky nebo dotazy za ža
lobcem a žádala, by r o z hod I, zda a za jakou cenu a za ,iakých pOld
minck nabídky mají býti přijaty nebo za jakou cenu a za iakých p'Odmí
nek má býti uchazečům nčiněna nabídka. Jak dlIležité postavení žalobce 
zaujímal, vysvítá také z toho, že sám Dr. A. ho povčři:l: intetvellCÍ ve 
sohůzích, jež směřovaly k uskutečnění kartelu za účelem zvýšení cen 
kaolino'Vých výrobků, a to ještě po té, když mu bvla dána výpov"ď. 
Než přes to nebyl žalobce 'Oprávněn, nedbati příkazu Dra A. Ovšemjcst 
na dmhé straně uvážiti, že nebyly zjištěny skutečnosti, z nichž bylo by 
lze důvodně usuzovati, že žalobce měl v úmyslu, ohrožovati neb poško
zovati zájmy zaměstnavatelovy a že by byl nedbal záimů ieho zejména 
při uzávěrce s firmou Seh. Nelze to zcjména Vyvozovati z toho,žeučinH 
uzávěrku s touto firmou před schůzí k uskutečnění kartel1l. Vždy! ne
bylo jisto, do~de-li vůbec ke kartelu, a bylo zjištěno, že krátce před uzá
věrkou s firmou Sch. v roce 1916 prodala pražská prodeina větší množ
ství kaolinu i ji11ým firmám a že i záp.adučeské kaolinorvé a Ša'rnotové 
továrny nabízely a prodávaly různým fi'rmám dne, 17. a 20. řfiná' 1916 
kaolin. Při uzávěrce musil úvšem žalohce čítati s přítnmnoLT konjukturou. 
Uplatňoval-li při karte\o,vé schůzi návrh na zvýšení cen, bylo to. jen 
přirozeno, poněvadž zvýšení cen bylo účelem této schůze, a nelze z toho 
Hž usuzovati, že by uzávěrkou před kartelem za ceny nižší byl měl 
v úmyslu pošknzQlvati záJmy zaměstnavatelovy. Sluší tu zcfména _pnuiká
zati k tomu, že jest i meú znalci spor o tom, zd'a prodej ka{)linu firmě 
Sch. bylo považo,vati za nevýhodn'Íc• Překročil-Ii žalo,bee za tohoto stavu 
věci p,ři uzávěrce Sch~ove příkaz mu daný, nelze z tGh{) již usuzovati, 
že se stal svým jednáním nehodným důvěry zaměstnavatelovv. 

Čís. 448. 

. Povinnost dráhy k náhradě za zavazadlo, uložené v nádražni 
jež zřízenec dráhy vydal z hrubé nedbalosti osobě neoprávněné, nepod
léhá co do výše obmezeni § 39, odstavectřelí, hlez. tarifu díl I. 

O;:o'zh. ze dne 16, března 1920, E~v 1 133/20.) 
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Žalo~~k~;ně-, přijedši na nádraží v Praze, ubírala se (Jó nádražní šatny, 
by uJoZlla ta:n' cestovní koš. Dříve, nežli došla ku šatně. ořetrhl se ji 
mot?~z . II kos" a jakýSi mladil{, jenž se k tomu přihodil. nomohl jí koš 
zav,azat~. P,o te dala žalobkyně koš do' šatny a obdržela od Rarderollierky 
ukladacl h~tek, ~sipůl hodin~ po o~chodu žalobkyně ohievil se u šatny 
onen mladlk, lenz Jl by} pomahal kos zavázati a tvrdě garderobierce že 
J~ho matce byla ve voze po,uličnÍ dráhy {)dcizena peněženka s ukláddcím 
h:tkem na zavazadla, žácdal, by ko'š nebyl ze šatny nikomu vydán. Za 
nela~>Qu chvíli vrátil se opět, vykázal se garderobierce vojenskuu legiti
,:,a~, a, u·dav obsah koše, žádal za jeho vydání. Garderobierka, přesvčd
CIVSl se o- tom, ž'e údaj m'ladík,i O' obsahu kDše jest správnirm koš mu 
vydala. Mladík hyl však podvo'dníkem, žalobkyně koš nedostala' a domá
hala se 12a žalovaném ždezničnÍm eráru náhrady plné hodnoty koše a 
o,tsahu, Zalovaný namítal zejména, že ručí pouze do výše 100 K. P r 11-

~ e~s n Í ...,s u, II cI; ~ r v é s tol i c e vyhověl žalobě v plném ro·zsahu, mimo 
Jme, z techto dll \l o d ů: Cu $oe týče vS'še š-kody, stanovÍ prováděcí naří
zem lIL k, §, 39 žel. dOPL ř., že náhrada při ztrátě, úbytku, poškozeni 
n~b ,O?ozd,~nem vydání zavazadla činí nejvýše 100 'Kč za kus,. Toto pro
vadecl nanzenÍ bylo v tarifu řádně vyhlášenO', mimo to- jo na ukládacím 
lístku, žalobkyni vydaném,. vyzl1nčcno, a dlužno prO't0' za to TIííti že 
žal~obkynč uzavřela schovací sml10uvu p'od právě řečenOll podmínkou 
a~!ž lze r?'z!išovati, z'da, příčinou ztráty, úbytku, p'oškození ntb opozdě: 
neho vydam byla hruba nedbalost či po'uhé nedopatření. Hledi'c k do
sluvu prováděcího nařízení nelllů"Že b}Tti p'och~bnosti o tom že Q!bruezení 
co, do v-Srše ručení dráhy vztahovati dlužno jen na případy' v cito,,:anérn 
nařízení přesně vy,tčené, t. j, na ztrátu, úbytek, poškození 'neb opozděné 
vydání předmětů, do, uschování daných. V případě, o nějž jde nejedná se 
v~ak~ani 3 ztrátu, a~i o iin11 případ, v pf'ovádě'CÍm nařízení 'jmenovan}T, 
/lybrz o skodu, ktera žalobkyni povstala tím, že Rarderobierka vvdala 
z.~v~z~dlo"oso~ě třetí, k je~o přijetí neoprávnčné. Z toho plyne, že- pro
vadeCl.nanzem III. k § 39 zel. dopr. řádu se nevztahuje na tento' nřípad 
a že proto dráha nemůže s úspěchem uplatňovati toto ustanovení' obme: 
zující její ručení co d;o výše, nýbrž že v tomto, případě I1učí dráha iak,} 
schovatelka dle všeobe,cných předpisl! §§ 1295 a násl. obč. zák. V ied;'ání 
gard"mbierky spatřuje soud hrubou nedbalost, a proto dráha j~st po
vmna nahraditi žalobkyni plnou škodu, kterou žalobkyně utrpěla. Náhrada 
škody té zákží' dle §§ 1323 a 1324 obč. zák. v tom, že má býti uvedeno 
vše do předešlého. stavu, a když tak - jako v tomto případě - udniti 
nelze, má býti nahraže,na odhadní celia. O d vol a c í s o II d přiklonil se 
ku stanovisku prvé stolice. . 

Ne j \i Y š š í s o II d nevyh{)věl, dovol'áni. 

Dll vodv: 

~a L..-avazadla, uložená v nádražní šatně, ručí dráha jako schovatel 
(§,,9 dOPL n. Dráze náleží, by jednak zavazadla pečlivě opatrovala, 
l0d:nak. je v t§.mž stavu, v jakém je převzala, svého času vrátila \§ 961 
~bc. zak.). Pnmo ze smlouvy schovací práva jest dráha ukladateli ze 
skody, pr}'štící z toho, že v tom aneb nnom s,měru na poviJ1nostec'h sV1'ch 
se prchřešovala, tudíž v podrobnostech ze škody, způsob'ené ztrátou, 
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úbytkem nebo poškozením zavazadla, jež přJvoueny opomenutím pečli

vélw dozoru, jakož i ze škody, způsobené opvzděným vydáním zava
zaďla. Poněvadž pak povinnost k opatrování ukládá se schovateli dle při
rozené' povahy věci vůči osobám třetím, jež pokoušely by se, věc si oso
biti nebo na ni působiti, jest nakládání s věcí uloženou, jež předsevzal 
hy schovatel sám, o sobě činem bezprávným, škoda, zpúsobená tím ukla
dateli, neprýští ze zanedbání pečlivého opatrování věci, nýbrž j,est vý
sleclkem bezprávné positivní činnvsti schovatelovy. Nakládal-li schovatel 

. bezprávně s uloženou věcí tak, že pozbyl tím možnosti restítuční, nelze 
mluviti o věci ztracené, t. j. věci, jež zanedbáním opatrovaci povinnosti 
dostala se mimo dosah scho,vatelovy moci, nýbrž jde v pravdě o věc, 
jež schovatelem protiprávně byla osobě třetí zadána. Na tento případ 
však ustanovení §u 39, odst. III. želez. tarifu díl I., rozšiřovati nelze. 
Vždy! jinak za vS,kupné nejvýše 100 K skytala by se zaměstnancům 
dráhy mKl'žnost, hy s uloženými zavazadly i úmyslně bezprávným způ
sobem nakládali, najmě zavazadla značné ceny za řečené nepatrné V}'
kupnési osvojili. Vylučovati, pokud se týče cO do výše obmezovati ná
hradní povinnost z dolosn'ího nakládání s uschovaným zavazadlem příčilv 
by se dobrým mravům. A obmyslnosti rovná zákon co do náchradni po-
yinnosti hrubou nedbalvst (§ 1324 obč. zák.). Ze pak osoba, pověřená 
drahvu dozorem v nádražní šatně, počínala si v tomto případě s hrubou 
nedbalostí, d,olíčila správně jíž prvá stoUce a udala pro toto své stano
visko dúvvdy, jež vývody dovolání nejsou nikterak vyvráceny. 

Čís. 449. 

Nárok proti veřejnoprávnímu svazu na náhradu škOdy, již verelno
právní svaz zapříčinil tím, že veřejné, jím spravované cesty neudržoval 
ve stavu, poškození používatelů cesty vylučujícím, jest nárokem soukro
moprávnim. 

(Rozh. ze dne 16. března 1920, R II 37/20.) 

Zalobkyně domáhala se na silničním vý'boru v Z. na Moravě ná, 
hrady škody, opírajíc se o ustanovení §§ 1295 a n"s!. obč.zák. protD, že 
kůň její probořil se na silničním můstku., který přek\eňuje potok, podté
lmiíci okresní silnici a. zlomil si při tom nohu, 'lásledkem čehož musel 
býti poražen, Proti žalobě vznesl žalovaný námitku nepřípustnosti pořadu 
práva, jíž s o II d p r v é s t o I i c e vyhověl a žalohu odmítl. D ů \' o d y : 
Dle tvrzen:í žalobkyně vdpovídá prý zažalovaný silniční výbor za škodl! 
l)roto, že můstek, který měl rozpětí asi 1 m 20 cm, měl kienhu zhO'to
venou z méně cenného lámanéhv kamene, a klenba sama byla provedena 
na plný oblouk. Můstek byl vysoko zaklenut, tak že témě klenby vyční
valo značně nad povrch silnice. Klenutí můstku je jen 30 cm silné, nedo
statečné a nebyl na něm žádný štět, nýbrž jen asi 3 dem silná vrstva 
štěrku, t:rk že při dešti'vém počasí voda vnikala dOi spár, spojovací ma
teriál rozmo.čila; následkem čehož jednotlivé kameny klenby se uvolnily, 
kola nákladů po můstku jezdící, zarývala se do nedostatečnéhv štěrko" 
vání, iela pří~O po klenbě, tato se otřásala, oblouk klenby se de~ormoval, 
a mimo to kámen v klenbě za tvilO stavu věci zvětral, a když kůň přímo 
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na klenbu a právě na kámen, který byl' klínem v uzávěrce klenby, stoupl, 
tento se propadl, což by se nebylo stalo', kdyby štětován·í a štěrkování 
na můstku bylv bývalo dostatečným, Žalovauý silni'čni výbor jednal prý 
tím proti předpisům Jl 6 mor. zákona ze dne 30, listopadu 1877, čis. 38 
z. zák., dle něho'ž mají býti silnice udržovány ve stavu siízduém a do~ 
brém, pak pwti ustanovením §. II místod'ržitelské' vyhláŠky ze dne 15. 
července 1878, čís. 23 z. zák., dle níž předpisy o udržovánlsilnic nutno 
přesně dodržovati, pak proti §§ 16 a 30 místodržitelské vyhlášky ze dne 
22. srpna (správně má býti ledna). 1878, čís. 25 z. zák., správně-mísíC}
mžitelské vyhlášky ze dne 17. července 1907, kterou vyhláška z 22. ledna 
1878 byla zrušena, kteráž stanoví sílu štčlování a štěrkování, čehoi :ode 
šetřeno nebylo, pak proti §§ 9 a 13 návodu p,ro moravské cestmistry, kteří 
mají v<!škerě předpisy řádně dodržovati, zjištěné vady silničnímu Výboru 
oznamovati a ihned odstraňovati, což se zde nestalo, Žalobkyně dvmáhá 
se tedy uvedené. náhrady z důvodu porušení přcdpiSú zákona a nařízení, 
týkajících se zakládání a spravování veřejných silnic a cest, a z duvodu, 
že zřízerci žalory,aného si'lničního výboru nek'ona1i své úřední povinnosti, 
zákonem- a nařízeními jim ulo-žené, a že tím třetím osobám z-působili 
škoďu. Dle § 1 j, n. náleží soudům rozh{l'dovati jen o věcech občanských, 
!lvk1l'd zvláštními zákony nejsou přikázány jiným úřadům uebo ofF;ánům. 
Za občanské věci lze pak jen takové SplHY považovati, v nichž se uplat
ňovau}" nár-Dik O-dvDzuje z práva sou:kroméh{), upravujícíhO' soukromá 
práva a povinnosti ohčanů mezi sebou. Oprava práva povinností Qlbčanů 
vůči veřejným· korporacím, jakou je žal'ovani' silniční v~T,bor, není před
mětem práva soukromého, nýbrž zasahUje do práva veřejného', Poněvadž 
pak shora uvedené p-ředpisy, z <jejicbž porušení' a škody, jí tím zpflso
bell'é, žalobkynč vyvvzuje náhradní nárok, zasahudí také do práva vc
řejného,\není a nemúže b}'ti uplatňovaný její nárok povahy soukrvm:J
právní, ti jesť jemu .při'Znati ráz veřejnoprávní, j.ežto vznik jeho není jako 
majetkově právo rázu soukromoprávního' neodvislým od vztahu žalob
ky'ně j-ako jednotlivce k veřejné korp'oraci, jakou lest žalovaný silniční 
výbor, a nelze tu pmto, ježto jde o poměr čistě veřejnoprávní užíti pra
videl práva soukromého. Z těch důvodů není pro rozhodOvání sporného 
nároku pI!pustným pořad' práva. Rek U!' sní sou d zamítl námitku ne
přípustnosti pořadu práva. D ů vod y: Zalující firma žádá náhradu Škody, 
poněvadž kúň, jÍ' patřící, na můstku~ jenž tvoří součást okresní silnice, 
utrpěl úraz a poněvadž úraz byl zaviněn tím, že můstek nebyl udržován 
v náležitém stavu. Tím vznáší na soud čistě soukromDprávní nárok, za
kládající se ua u'stanovení § 1293 násl. ohL zák. Dle pravidla § 1338 obč. 
zák. jest uplatňovati právo na náhradu škody před řádným soudem. Od 
túhlto pravidla nelze se v tonlto pflpadě uchýliti, pOTlěvadž není zákon
ného ustanovení, které by takovou výjimku ospravedlň-ovalo. 

Ne j v y Š š í s o II d nevyllOvčl dovolacímu rekursu. 

DÍlv o dy: 

Správnč poukazuje usnesení rekursního soudu k tomu, že žalobcem 
uplatňovaný nárok jest nárokem na náhradu škody, na nějž Se yztahují 
předpisy XXX. hlavy obč, zák.; zejména stanoví ,§ 133Sobč. zák., že 
l>rávo na náhradu škody z pravidla jako každé jiné soukromé právo 
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uplatÍÍ.ovati jest před řádným soudem. Slovy: »jako každé jiné právo sou
kromé« prohlašuje se tedy právo na náhradu škody výslovně za prwvo 
soukromé, o němž z pravidla, to jest kde zvláštnÍ- předpisy nestanoví vir -

jirnky, má rozhodovati řádný soudce, a ncroieznává se při to-rn, z ja
kého titulu se toto právo odvozuje a proti komu se uplatňuje. § 1338 obě. 
zák. nečiní výjimek ohledně státu a ostatních veřejnoprávních svazú. Jest 
sice pravda, že zřízení a udrž,ování veřejných cest se děje v zájmu vše
obecném, a tedy jest povahy veřejnoprávní, než' tím není vyloučeno, že 
v tomto .oboru správy m-ohou vzniknouti soukromoprávné poměry. Pře
devším }est po,mčr veřejnoprávních svazú {státu, zenl'ě, okresu, obce a ji
ných) k movitým a nemovitým věcem, jim patřícím, třeba by sloužily 
všeobecnému pOUŽívání (§ 287 a 288 'Obč. zák.), povahy soukromoprávní, 
poněvadž věci ty jsou vlastnictvím dotyčného svazu. Dle §§ 26 a 27 obč, 
zák. jsou pak tyto svazy - pokud zvláštní zákonné předpisy ničeho ji
ného neustano·vují - ohledně výkonu tŮ'hoto práva vlastnického na roveň 
postaveny jiným lysickým osobám, podléhají tedy týmz obmezenim, jako 
tyto a ~ejsou rovněž oprávněny obmezcní, jež zákony v zájmu všcobee
néh~ blaha jsou předepsána, př~stoupiti. Za porušení takovýchto zákon
ných ustanovení, jak,ož i vůbec za jednání ncb op.omenutí svých orgánů, 
jež se stala u výkonu práva vlastnického a z nichž povstalo zkrácení práv 
osob třetích, ručí dk u.stanovení §§ 1297 a 1299 obč. zák. Tomu nevadí 
právnická o,sobnost j·eiich, nebof v § 337 obč. zák. jest způsobilost práv
nických 'Osob v tomto směru výslovně uznána. Mylný jest tedy názor 
stížnosti, že v tomto případě se jedná o náhradu škody z důvodů veřejnoc 
právních, jednáť se, jak z toho, co uvedeno, vysvítá, o právnickou osobu 
ve smyslu soukr'Omop'l'ávnim, totiž jako o nositele práv majetkových, 
ohledně nrichž se veřejnoprávní osoba právnkká {stát, země, obec a jiné) 
neÍiší od ostatních soukromuprávních vlastnlků a maiitehi. 

Čís. 450. 

Poměr dítěte k otci, při němž dítě pracuje na statku (}tce a tento ie 
vydržuje, není poměrem námezdnim. 

(Rozh. ze dne 16. hřezna 1920, Rv II 31/20.) 

Žalobce vyp.omáhat v otcově ho.spodáfství od svého 14. roku, začež nUl 

otec poskytoval stravu, byt a úplné ošacenÍ. Když pak žalobce ve svém 
60. roku otcovský dům 'Opustil, žaloval otce, by mu zaplatil za léta, po· 
něž mu v· hospodářství vypomáhal, přiměřenou mzdu. Zaloba jeh(> byla 
s o II d y vše c h tří s t .o 1 j' c zamítnuta, ne i v Y š š í m s o II dem 
z těchto 

důvodů: 

Žalobce opírá žalobu o právní důvod S 1152 ohč. zák., a vytýká roz
sudku, že následkem kusého· řízení .vec z práva mylně p'Osoudil, když 
vzhledem k tomu, že žalujteí jako syn práce na statku svého otce, žalova
ného, konal, neuzmll, že by žalobci příslušel nárok'. na odměnu pc> r'Oz
umu § 1152 obč. zák. Výtka ta není však oprávněna. Zji'štěno jest. že ža-

jako syn a člen domácnosti na statku žal0,vaného' svého otce po 
řadu let pracoval a žalovaným, jak to v případech takových 00 do vý
živy, šacení a ostatních potřeb bývá, vydržován byl. Nebylo ani zilštěno 
ani tvrzeno, -že by mezil stranami sDoru bu'ď výslo,vně buď mlčky ne'blJ 
konkludentními činy uzavřena bývala smlouva, vykazující náležitosti 
smlonvy námezdní ve smyslu § 1151 obě. zák., která jest podkl<tdem 
a p.řed!lokladem použití před'pisu § 1152 obč. zák Pracuje·li dítko v do· 
l<1'3.CIWSti svého otce, přispívajíc pracÍ' k udržení a rozmno1ž.enÍ statlul, 
z jehož v}'těžku kryjí se i jehó vla~tní veškeré patř-chy na V1rživu, vý
chovu, šacení a zábavy, nelze z toho Vyvozovati) že by tím zároveň zí
skávalo právního. titulu na mzdu ve smyslu § 1152 obč. zák., když ani 
s jeho ani se strany před-nosty domácno,sti n~žádnS'lm projevem! ani ·činem 
nebyl poměru to-mu dán ráz po'měrll námezdního. Vzájem'né P'Ov'innosti 
i práva v pi"ípadech takových plynou z práva rodinného {SŠ 92, 139 obč. 
zák.). Žalohce sice tvrdí, že korral práce, za které !TIzdu požaduje, z té 
příčiny, že mu odl11ěl~a za ně slíbena byla v .té torm<č, ž,e jemu žal'ovan)' 
slíbil postoupení živnosti. Soudy nižší nezjišfovaly tét·o okolnosti, soud 
odvolací však vzal za pravdu a bezvadně odúvodnil, ŽC žalovanir žalubce 
jednou hub-oval, ž'c prac.uje nedbale, jemu v hospodářství škodu· pŮs~hí 
a na svůj oděv nchl·E:d·í, a hro z i 1 mu, že ID 'tl' bll dep 1 a ti t i mzdu, ze 
které si žalobce sám vše poříditi a škody v hospodářství způsobené 
hraditi musí, načež žalobce prohlá'Sil, to h IQ že o n ll' ech c c, žes e p o
lep š í a že e h c e vše mít í j a k o d f i ve. Z tohoto Zjištění plyne 
jasnč, že mezi stranami nebylo vůbec o oldm'ěně za práCi (mzdě) jednáno, 
ba že námezdní poměr přímo vylučovaly; ale vychází z něho i to, že' a'ni 
postoupení živnosti, byl-li slib takový vůbec učiněn, nebYlO mezi nimi vy
míněno j a k o ú!ll a t a z a k o n a n é s I u ž b y, nýbrž že žalobci jednalo 
se jen o udrž.ení pom,ěru rodinného a o postavení příbuzného pomocilíka 
žalovaného, ktcrS'ržto p·omér patrně považoval 'za příznivčiši pro sebe než 
pomčr námezdní. Byl-H při tomto svém vyjádření veden též nadějí na bu
doucí postoupení živností, nevyjádřil Í("ho ani on jako podmínku dalšího 
trvání dosavadní11'O poměru., ani žalovan~' Jako závazný slib nebo součást 
úplaty a nemůže tudíž ani o obdobném poui.tití § 1173 obL zák. býtířeči. 
Vůči tomuto právnímu ná~onl jeví· se býti nerozhodným pro spór, ·by 
byly nižší soudy zjišfovaly, zdali žalovaný se své strany někdy žal'Ohci 
sliboval postoupení živnosti, když žalobce ani netvrdí,že slibu tohO' pIijal 
a na jeho základě v hospodMství pracovati pomáhal, nebo zjišfovaly, co 
sourozenci žalobcovi na podílech již dostali. 

Čís. 451. 

Navrhnouti . opětnou dražbu :(~ 154 ex. ř.) oprávněn jest í nadzástavní 
věřitel. 

(Rozh. ze dne 23. března 1920, R I 93/20.) 

Na vydražené nemovitosti vázlo zástavní pTávn, íež stiženo Ibylo -nad
zástavním právem žalobce, jemuž byla pOlrl"d1ávka přikázána k vybrání. 
Dle rozvrhovacího usnesení měl vydražitel zaplatiti pohledávku, o niž jde. 
hotově, což však, ač žalohcem upomínán, neučini\., pro-ce7. byl-o zaplacení 
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žalován. P ľ o C e s 11 s o II p r v s o ce 
I a c í s o u· d napadený rozsudek i celé řízení zrušil a žalobu odmítl. D ů
vod y: Pro l-ešení otázky, zda žalobci příslušl právo žalobní, ,d'lužno 
osvětliti právní poměr žalobce (nadzástavního věřitele, jemuž pohledávka 
byla přikázána k vybrání) k žalovanému (vydražiteli). Přikázáním pohle
ditvky stal se žalobce dle §~ 308, 322 ex. ř. zmocněncem věřitelovým 
a byl oprávněn, by použil toho, čeho se mu do"tane vymáháním přiká
zané pohledávky, k uspokojení vlastní pohledávky. Zmocnění takové za
hrnuje dle § 308 ex. ř. všechny úkony, j.ež mohou přijíti v úvahu při rea
lisování pohledávek. Také v případě, o nějž tu jde, vystupuje žalobce vůči 
vydražiteli jako zmocněnec věřitelů, pro něbož byla pohledávka na vy
dražené nemovitosti ziištěna. Jde nyní o to, jakých zákonných prostředků 
mivle žalobce použiti. Zajisté příslUŠí mu pouze právo navrhnouti opětnou 
dlražb~ dle § 154 ex. ř. ExekuČní řád obsahuje ustanovení, jak má vydra
žitel nejvyšší podání zapraviti a jakým způsobem mohou ho účastníci do
nutiti, by plnil řádně a včasně závazky, jež převzal na základě dražebních 
podmínek. Dle doslovu § 154 ex. ř. jsou tato ustanovení právem nutícím 
(ius eog·ens). Zmíněný předpis nestanoví, jako jest tomu na jiných místech 
(§§ 4, 128,231 ex. n, výslovně, by bylo žalováno, nýbrž upravuje zvlášt
nímipIedpisy, jak dlužno uplatniti právo hypotckárnioh věřitelů proti 
liknavému vydražiteli. Ježtoi pak v tomto případě žalobce jako p'ollkáo;aný 
věřitel vystupuje jako zmocněnec hypotekárního věři1ele, domáhaje se 
toho, hy pOhledávka tohoto byla z nejvyšš.ího podlání hotově vypla<;ena, 
je,~t zřejmo, že mu přísluší proti liknavému vydražiteli pouze návrh na 
opětnou dražbu, nilwliv však žaloba o placení. Nárok, jejž žalobce uplat
ňuJe, ,byl již zjištěn v řízení exekučním, a není tudíž tře'ba, by byl znova 
zjištován v řízení o žalobě. Lhostejno, ž,e r02vrhovad usneseni nezmi
ňuáe se. výslovně o nadzástavním prá'vu ž;:tlobcově, poněvadž z pozem
kové knihy jest zřejmo, že žalobce má právO' nadzástavní a že mu byla 
pohledávkapřiřčena k vybrání. 

Ne j v y Š š í s on d nevyhověl rekursu. 

Dúvody: 

Budiž poukáz:í:no ku správným důvodům odvolacího sou'clu, k mmz se 
na vyvrácení vývodů rekursu dodává, te i nadzástavní věřitel patří 
k nsobám, jež vedle ustanovení § 154 ex. ř. mohou domáhati se opětné 
dražby, jednak, poněvadž pIísluší mu zástavní pravo nejen na zabavené 
pohledávce knihovní, nýbrž i na zástavním právu, pro ni zřízeném, tedy 
tím i na zastavené nemovitosti (§ 454 obč. zák.) a mimo to i proto, že 
j<ťkmlle mu byla pohledávka přikázána k vybrání, Jest tím dle § 308 ex. ř. 
zmocněn, jménem dlužníkovým p::-ovésti nejen úkony) v tomto zákonném 
místč specielně' uvedené, ninbrž i, jak zřejmě ta!11že se praví, jo j in a-k é 
úkony, jichž je třeba k za,chování neh vymáhání pohledávky, mezi něž 
dnjista nutno čítalí i právo podati návrh na opětnou dražbu pro nedo
držení dražebních podmínek, čelící právě k tomu, by právo na pohle
dávku bylo vykonáno. VždYť jest věcí exekučního soudu určiti, kdo a ja
kým penízem z nejvyššího podání má dostati zaplacení. Proto mnsí i nad
zástavní věřitelé u tohoto soudu pohledávky své vyúČto·vati, musí za tím 
účelem k rozvrhovému· roku býti předvnláni (§§ 209 odstavec druhý 
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-'---·~-"--?lrrcx-.ř.) a mají právo podati odpor proripři!11ášenýrn pohledávkám 
213 ex. ř.). VydraŽitel nestojí k nadzástavnímll věřiteli v žádném práv

ním poměru, otázku má-li platiti jemu či pOddlužníkovi jeho (věřiteli hy
potečnímu) přísluší mzhodnoutisoudci, rozpočet prová'dějícímu, který by 
sám osoby, nároku nadzástavního včřitele na náhradu odporující, šlo-li 
by o zjištění sporných okolností, musil poukázati na pořad práva. Mezi 
oSO'by takové nemohl by však patřiti nikdy vydražitel jako t a k o v ý, 
poněvadž nemá nároku dostati nějaké úhrady z nejvyššího podání, nýbrž 
jedině povinnost to,to plně zaolatiti tomu, komu a jak je soud přikáže. Ač 
v tomto případě otázka, byl-Ii vydraŽitel v prodlení čili nic, není wz
hodruá, poněvaďž vymáhání knihovní pohledávky k hotovému placení 
z nejvyššího podání pfikázané žalobou jest proti vydražiteli vůlbec ne
přípnstné, ať se tato cesta nastoupí dříve než nastala dle podmínek dra
žebních povinnost vydražitelo1va k složení nejvyššího podání čili pG pro
Mí této lhůty, př·ece poukázati sluší oproti stěžovateli, že dle dražebních 
podmínek bylo vydražiteli složiti nejvyšší podání tudíž do,jista zbytek vi.'
řitelům přímo nezaplacený nejděte do -dvou měsků po té, když. příkaz 
vešel v moc práva, kteráž lhůta dávno již byla prošlá, když 17; 'října 
j919 podal·tuto žalobu. . 

Čis. 452. 

Dědickou přihlášku pod dědice k pozůstalosti předního dědice z důvodu 
lideikomisárni substituce nutno odmítnouti a nelze proto, že tato při
hláška dotýká se jmění, k němuž se přihlásil též dědic předního dědice, 
zahájiti řizeni dle :§ 125 a násl. nesp. říz. 

{I(ozh. ze dne 23. března 1920, I( I 116/20.) 

Matěj N. zemřel dne 14. května 1917, zanechav závěť, v níž ustanovi,1 
universálním dědicem svého syna Jana N-a s tím, že, kdyby příšel ve 
válce o život a se nevrátil, má připadl'outi celá po,zůstalost manželce 
zustaviielově Anně N_o'vé. Pozůstalnst odevzdána byla pak Janu N-ovi 
s tím, že v případě úmrtí jeho má připadnout! pozůstalé vdově Anně 
N-ové, nevlastní to matce Jana N--a. Když pak Jan N. dne 25. prosil1ce 
1918 zemřel doma na úbytě, nezanechav poslední vůle, přihlásil se k po
zůstalostí ze zákona František 1(., jediný to zákonný dědic Jana N-a, 
jenž pocházel z prvého manželství jeho vlastní matky a soud přihlášku 
jeho přijal. Současně přihlásila se Anna N'-ová, odvoIá vaHc se na p'o
slední vůli Matěje N-a, k pozůstal'osti, p"kud' jd'e o· jmění, které· Janu 
N-ovi připadlo jako dědici Matěje N'-a a .přihláška jleií byla rovněž na 
soud přijata. Po výslechu účaslníkit'odká.zal pozůstalo'stní soud 
FranHška .I(-a s jeho· děd;c;':ým nárokem na pořad práva dle obdoby 

. § 126' nesp. říz., uloživ mu, by dlo 4 neděl po právoplatnvsti usnesení 
podal na Annu !\I-ovoU' žalobu k uplatnění svého, dědického nároku 
ohledně jmění, na něž si činí nárok též Anna N-ová. I( e k u r sní s o u d 
souhlasil s postupem pozůstalostního soudn. 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil usnesení nižších soudů a nařídil PŮ'zůstalost
nímll soudu, by v pro.jednání pozůstalosti Jana N--a pokračoval, řídě se 
právními zá:sadami, jak jsou vysloveny v ·duvodech. 
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V této věci rozhodným jest, zda se jedná o případ § 125 a 126 nesl'. 
říz., zdalí totiž Anna N~ová, která se k pozůstalosti Jana N~-a přihlác 
sila na základě závčti Matěje N-a, s Františkem R-ou konkuruje, zd", 
dědičlmu Jana N-a vůbec jest, Pro zodpovědění této otázky v prvé .ú"dě 
padá na váhu podstata fideikomisární substituce dle § 608 obé. zák. Tato 
záleží v tom, že zůstavitel dědice zaváže, by přijaté dědictví po své 
smrti neb v jiných určitých případech druhému jmenovanému dědici za
nechal. Nastane-li tedy případ substituce, vystřídá poddčdic dědice, na 
prvém mrístč Jmenovaného, v posloupnosti po zůstav.iteli. Poddědic dědí 
substitučnÍ' jměnl po zůstaviteli, nikalí po cl.čdici na prvém místě jmeno'V"
ném. Z toho následuje, že 'V případě substituce zahájiti jest po'zůstalostní 
ří:zenÍ po prvem zůstaviteH. V tomto nově zahájeném řízení pozů-;stalost-c 
ním má poddčdic svou přihlášku dědickou podlati, tato se přijme na soud 
a projednání pozůstalosti pak za základ položí. Jan N. zemřel bezposleu
ního pořízení nastupuje tudíž po 'nčm zákonná dědická posloupnost. Anmľ' 
N-OIVá, nejs~uc pokrevní p'říbu;l110U Jana N-a, nemá zák?nn~ho práva 
dědického k jeho pozůstalosti, jelikož zemřel bez posledm vule, tedy 
nemá dědického práva k jeho pozůstalosti vůbec. Pro posOljzení, zda po: 
stup nižších soudů byl správnS'm, přihlédnou.!i jest dále k ustano'Vem 
§ 122 nesl'. říz., dle něhož každá přihláška dědická v př?dťPsa~é for!,:ě 
vyhovující, má býti k soudlu přijata, při čem1ž ~titl:i;v~ě9icke~h,,~' .prava muz~ 
býti uved:en i dodatečně. Dále pak dlužnO' v te pneme, uvazl~ ustanovem 
§ 123 nesl'. říz., podle něhož jen toho, kdO' věrohodne oznacen Jest nej
bližším příbuzným zůstavitele k zákonné dědické posloupnostI povola~ 
ným, aneb jest ustanoven za dědice v platné poslední. vitli, jest ,po~ládaÍl 
za oprá'Vněného dědice. Vzhledem k těmto ustanovemm a 'Vylozene pod
statě fidelkomis<ÍJrní substituce dluřno usouditi, žc je-li při podání dě~i
cké přihlášky úevno a jist'O, jako v tomto případě, že ku dědictvl se pn
hlašující jest pouze fiderkomisárním substitutem zůstavit~le, nik~liv vša!, 
jeho dědicem, přihláška dědlická takovéto o,soby k soudu pľljat~ bYÍl Il,ema, 
nýbrž že ji třeha odmítnouti, Dědická přihláška Anny N-ove k pozusta: 
lGsti Jana N-a měla tedy po zákonu býtl odmítnuta. Následkem toho nenl . 
v tomto připaďěpředpokladu pro řízení a postup ve smyslu § 123 až 127 
nesp. říz., nejsou! zde ve skutečnosti d'Vě o·dpmující si přihlášky' dědické; 
i neměl hýti František R.. odkázán na pořad práva. Věcí Anny N--Dve 
jest, chce-li Františka R-a na uznání svéh~. su!,stitučníh? ,!'ároku žal,o
vati čili nic. V případném sporu, takto zahalenem, pak resltl bude, Jak 
ýylo,žjii dlužno obsah odevzdací listiny po Matěii N-ovi a zda případ 
substituce nastal. Shora nevedená usnésení soudu pozustalostního: jakož 
i sowdlu rekursnlho odporu.jí zjevnč zákonu, a prolo je hylo dle § 16 nesl'. 
řÍ>z. zrušiti a pozůstalostnímu soudu pokračováni v řízení pozltstalost
ním naříditi. 

Čís, 453, 

Zrušen-li rozsudek prvé stolíce dle § 496 c, ř, s .• nutno omeziti se na 
body v mchl zrušovacim usnesením nařízeno bylodopluění, a jen 
ohledně těchto bodů přípustným jest v řízení na soudě prvé stolice nový 
skutkový a průvodní přednes stran, 
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~~ -- --- -Podána""Ji proti rozsudku prvé stolice žaloha ,6 -obnGvu z důvodu, '§ 530 
čís. 7c. ř. s., rozsudek ten však pro neúplnost řízení zrušen byl odvola
cím soudem dříve, než rozhodnuto bylo o přípustnosti obnovy,jest ža_ 
loba o obnovu, pOkud . dotýká se bodů, v nichž nařízeno v hlavní rozel>ři 
doplnění řízení, zrušovacím usnesením př\>llstižena, podrží však působ. 
nost ohledně bodů, zrušovacím usnesením nedotčených. 

(Ro;,h, ze dne 23. března 1920, R I 141/20.) 

Rozsudkem ze dne L února 1919 uznal procesní soud prvé stolice 
o vzájemných rozvodových žalobách obou· manželů, že manželství roz
vádí se z viny obou stran. Dne 10. března 1919 podal manžel žalobu 
o obnovu z důvodu čís. 7 § 530 c. ř. s" jíž se domáhal připuštění ohnovy 
a změny rozsudku v hlavní věci v ten rozum, že rozvod vyslovuje se 
p0l.1-,ze z viny manželčiny. Na to na odvo1ání oboU" stra'TI byl původní rúz
sudek rozhodnutím odvolacího soudu ze dne 8. dubna 1919 zrušen a bylo 
nařízeulO doplnění jednáni o některých, nilmliv však o všech okolnosteeh, 
jež uváděl žalobce též v žalobě o obnovu. Při tomto dalším jednáni přeJ
nesl žalobce o obnovu také nové skutečnosti a průvDdy obsažené v ža
lobě O> obnovu. Vůči tomu nezaujal -odpůrce stanoviska a soud připustil 
důkaz o okolnp'stech tvrzených v žalobě o· obnovu. Žaloba o obnOVil hyla 
procesním soudem prvé stolice zcela zamítnuta. Důvody: 
Již ta -okolnost, že rozsudek ze dne L února 1919, kterým byly spory 
o vzájemných žalobách obou spvrných stran o nedobro·volný rozvo·d od 
stolu a lože v prvé stoliei skončeny, byl k odvolání sporných stran zrušen 
a věc vrác,ena soudu prvé stolice k novému jednání a rozhodnUtÍ-, stačil'o, 
by žaloha o obnovu byla jako bezpředmětná zamítnuta, jelikož stranám 
jest nyní umožněno, by všecky novoty v opět zahájeném řízení uvedly. 
V zhledem k tomu však, že nutno zároveň rozhodno'uti též o útratách 
sporu oobnnvn, byla třeba zkoumati, pokud žaloba o obnovu, kdyžtě 
žalobce výsledek rozhodnuti sporu hlavního ve druhé stoHci nemohl přec 
s určitostí předví·dati, byla -Odúvodněna, nehledě ku zmínčné okolnosti, 
pro kterou stala se dodatečně bezpředmětnou. V tomto směru shledal pak 
soud prvé stoHce něktoré okolnosti, uplati10vané žalobou o ohnovu, ne
rozhodnými, ohledně jiných pak vyřkl, že hyly uplatňovány pozdě (§ 534, 
čís. 4 c. ř, s.). O d vol a c 1 s o II d vyhověl odvolání žalobce o obnovu 
potud, že ohle·duě některých skutečností rozsudek soudu prvé stoiicc 
zmšil a nařídil mu, by o části těchto skutečností dále jednal a znovu roz
hodl, ohledně jiných z těchto skutečI}o'stí poukázal pak žalobu o ohno'Vu 
na rozhodnutí odvolacího soudu ze dne 8. dubna 1919, jímž byl rozsudek 
sOll:du prvé stojice ve hlavní věei zrtlšcn, -ohledně zb~'vajících skute-č
nosti pak ro'zsudek soudu prvé stolice potvrdil. Pokud pak bylo soudem 
prvé stolíce zamHnuto ža'lohní žádání, by rozvod manželství 'byl vysloven 
Pouze z vi-ny manželčiny, byl odvolacím soud€m rozsudek soudn prvé 
stolice zrušen a věc tomuto vrácena, by o ntázcc zavinění na rozvodu 
je,dtnal jako o věci hlavní. D ů vod y: Každá žaloba O obnovu postihuje 
ďvoj'í nárok a to': a) lormální o II ř i II u š tě u í ob n o vy (§ 541, odstavec 
prvý, 543, 538 c. ř. sJ. b) rnaterielni o nové, ji n éro z hod n ut í 
hlavní věci (§ 536, čís. 5, 541 odstavce druhý, 5421 'co ř. s.), arciť příznivějŠí 
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(§ 530, čís. 7 
rozhodnutí o z nich býti jiný soud t. j. jiná sto
lice (§ 532, 540, odstavec tfetí, 541 odst~"ecdruM, 542 c. Ť; s.) a ;nusí, 
vyjma případ § 540, i'ehož tu není, jed'nano a, rozhodnuto byl! o~ naro~u 
aci a) t. j. o připuštění obnovy zvlášť a na p r e d, a. teprve, kdyz Je pn
puštěn, provede se věc ad b) a sioe tak, že se obnoví jed.n,ání v e ~ la v ~í 
věc i, v němž užije se nové skutečnosti, pokud se tyc,e novehQ pru
vodu a hlavní věc se pak znova rozhodne t§ 541, 542 c. r. s.). MohlG by 
sice v případě, jako tento, kde jednání ve hlavní vě.ci následket;' uu~ení 
rozsudku opět obživlo, jednání o žalobě obnovo,vacl spojeno byll s .Jed
náním ve věc] hlavní {§ 187 c. ř. s.), což zde ovsem se nestalo, ale nikdy 
není možno by o nároku adb) tedy ve hlavní věci rozhodnuto bylo muno 
hlavní věc' nebof to je odpor. . To se však zde stah První soud roz
hod'l o ma~želově nároku na rozvod pouze z viny manželčiny - ad ·b), 
zamítnuv iej-, aa ve hlavní věci, tedy ve sporu I(} rozvOId: ješt,ě pr~ie~nává,_ 
maje nařízený rok k pokračování jednání a tak předb.ehl a preJud;koval 
svému budoltclmu rozsudku ve věci té, což žádným zpusobem obstat, ne: 
může, protGže nemohou v téže věci vydány býti dva rozsudkY,· -"ehlede 
anil k tornu že možná ,onen ve hlavní věci bude, jiný. Proto mUSIlo ľOZ-

, d· ·~496"?' , q, hodnutí to, býti zrušeno. JetO' vlastně va 'a dle, . . CIS. ~ c~ r. s,, :", TO -

hodnuto ve hla vuí věci bc·z její řádného projeduam, v !Iemrz se ~este P?
l<račujc. Otázka ad b) jest tím vyřízena a zrušení v tomto smeTU.odu
VGdUČilO'. Jde pak ještě o otázku přípušlění ohuovy ad a). Tu pak prcdem 
dlužno řešiti otázku, jaký význam to má, když po P?dání žalob>: ? .ob
novu rozsudek, proti němuž žalo'ba ta čelila, byl zrusen a do,plne:" l~d
nání nařízeno zda a v které míře totiž obno.vovatet okolnostI a pruVOUy, 
obsažené v ž~fcYhě O· obnovu, uplatniti může přímo při do'plňov~cím Jed
nání Zásadně doplňovací jednání, nařízené dle § 496 c. ř. s. mUST se ome
ziti ~ouze na kusy, ve ktcr:S'Tch zrušovacím usnesenÍI12 do:?lnčni nařízeno 
bylo sice bv procesní řád sám v sobě hyl rozdělen. Predplsy § 482 a 483 
c. ř. 's. nepřipouštéjí v odvo;lacím' řízení nové skutečnos.ti, nám~ky, nár?ku, 
ani změny žaloby, a tyto předpisy zůstávajÍ v platnosh vedl~.,' 49~ c. r.. s. 
Nelze připustiti by oklikou touto nepřípustné novoty byly pnpusteny, tlm 
méně, když oc!~olací so·ud sám mÍlžedoplnční předsevzític a~iž b>: byl spro.
štěn povinnosti dbáti zákazu novot (§ 496, odstavec tre~l c. r. ~.). ~a 
§ 179 c. ř. S., že strany až do sl<o.nčení jednání mohou nova tvrzem ~pru~ 
vody předváděti, odvolávati se proto,nelze. PI~lt~ tento Je:, pro puvo.dm 
řízení ·kdežto pro řízení dle § 499 c. r. s. doznava omezem §em496 t~ .1; 
rámc~m zrušovacího usnese'ní, konáť se řízení: to jen k účelu~ ~dstranem 
vytknutých vad (§ 496 odstavec druhý e. ř. s.). Tak se to ma!. ve sP,: 
rech ° rozvůd (§ 1 a 6 min. nařízení ze dne 9. pmsmee 1897, CIS. 283 r. 
zák.). Jestliže tedy ohledně jistého uplatňovaného. dir;TOd'-' rozvod;l bylo 
zrušovacim usnesením nařízeno do;p,lnění, múže každa strana llvestI ]a
kékoliv no,vé oko,lnosti a průvody k tomu10. dův~du, ale více ~ic ;~e
může uplatniti ani nového důvodu rozvodu ant nove okolnosll k duvodum, 
jež zrušovací usnesení ponechalo netknutými; t~ třeba ,žaloby 'O; obnovu. 
To, že prvý soucl je opačného náhledu, není smefO'd~tnym, a~rave~n ode 
volatel po'Ukazuje na svízelné své postavení plynoucl z toho,. ze ~oradem 
stoli'c tato pochybná ·otázka může řešena býti jinak, co.ž ies! i duvodem, 
proč bvla vyhražena právní moc tohoto, roozhodnlltí. V zalobe obnOV:lVaCI 
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"------tlllV·-u"'ádě:nv -jednak tytéž okolnosti, ohiedllě-nichž -nařídil odvolací soud 
usnesením ze dne 8. dubna 1919 d·oplnění je.dnání ve hlavní rozepři, jednak 
okolnosti, k nimž zrušovací usnesení se nevztah·uje. Obnova ohledně 
okolností prve zmíněných stala se bezpředmětnou. ježto' lze je uplatniti 
i v doplněném řízení. Stal-li se však návrh kterýsi, tedy i žaJobní, teprv 
po svém podání bezpředmětným, nelze o něm vůbec rozhodovati, ani iej 
povolov:ti ani zamítati, nýbrž dlužno jej pouze na onen soudní akt, jíniž 
se bezpredmětným stal, zde tedy na zrušovací usnesení, odkázati. Oinak 
Neumann str. 1571, 1572, jenž tu žalobu odmítá.) Předmětno!} i'est však 
obnova ohledně ostatních důvodú a okolností, ježto je jinak uplatňovati 
ne1z~. Z okolností těchto bYly pak některé uplatňovány opozděně a byla 
lildí,ž žalo'ba v tomtO' směru pTávem prvým soud:em zamítnuta. ač ovšem 
mělo se tak státi 1lsnesením (§ 542 c. ř, s.). Dvě z novot zamítl prvý soud 
jako nerozhodné. Leč otázku, zďa n,ovoty jsou pro rozhodnutí sporu zá
važnými čili nic, nelze řešiti již y tomto olhdohí obnovovacího p1roccsu t. j. 
v procesU' o .přípustnost, nýbrž až ve věcl hlavní, kde se zjištční skutková 
ve věci té tep~ve budou 'konati a uváží se v souvislosti s ostatními prů
vody, čemuž nelze před,bíhati (S, 538, 541 odstavec Pl"·vý, 543 C. ř. s.). Zde 
záleží jen na tom, zdali nov'oty ty k příznivějšímu ro"hodnuti přispW 
mo hou, a to nelze dle stavu věci popříti. Ježto však prý soud nezjistil, 
zda novoty tyto. by ly uplatňovány včas, hyl rozsudek v tomtO' směru 
zrušen dle § 496 čís. 2 c. ř. s. pu neúplno'st řízení. . 

Ne i v y š š í s o 11 d nevyhověl stížnosti žalované a poukázav ku 
správnému odúvodnční usnesení s-oudu odvolacího, uvedl ještě v 

M,Ínění žalov'ané, že olbnovy řízení není' třeba proto. poněvadž o otázce 
viny bylo v hlavním sporu již rozho'dnuto,. nemuže býti správným uznánD 
jtž proto, p'oněvaďž rozsudek soudu prvé stolice, vydan~r ve sporu' hlav
n~mJ nebyl v dohě ]JodánÍ žalohy o ohn'ovu dosud v právní mocí a později 
byl právop')atně zmšcn soudem odvolacím. Další mínění . žalované, že 
soucl prvé stolice žalobu o o'bnovu právem zamítl proto, poněvadž roz
sudek, vydaný ve sporu hlavnim a tvořivší zá!klad žaloby o obnovu, byl 
zrušen, a že tedy 'Ú~d\rolací s-oud nep,rávem zrušil rozsudek soudu p.rvé 
stolice, vydaný ve sporu o obnovu, a ncprávem nařídil doplnění říz·ení ve 
sporu tomto, jest rovněž nespráV'né. Žaloba o obnovu byla podána vzhIe
dem na rozmd1ek prvého soudu, který v době podání, žaloby O' obnovu 
zde byl. Okolno.st, že onen rozsudek nenabYl moci právní, jest vzhledem 
na znění § 530 -co L s. nerozho·dna; žalo,ba o obnovu musila. býti podána. 
v,e lhůtě, uvedené v § 534 c. ř. se Není tedy důležito, že tozsndek ten byl 
pozděj; zmšen; tato okolnost může pouze míti za následek, že .. vydán-li 
bude .o žalobě o o,bnovu rozsudek no.yý, nebude možno v něm vysloviti, 
že rozsudek onen, vydaný ve sporu hlavním a zrušený sou,dem o,dvola~ 
dm, se zrušuje ještě j.edno,u. Ustanovení § 179 c. ř. s. nelze, jak soud od
vrylaci správně uvedl i odůvudnil, užíti v příčině novot takových, které 
se netý'kají oněch částí řízení prvého. soudu ve sporu hlavním. v příčině 
jichž odvolací soudzrllšujícím usnesením ze dUe 8. dubna 1919 naří,dil do
plnění řízení. To vysvítá jasně z druhého o,dstavce § 496 c. ř. s. 

12" 
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Čís. 454. 

Zákon o zajištění půdy drobn:i'm pachtýřům (ze dne 27. května 1919, 
čis. 318 sb. z. a n.). 

Pro požadovaci nárok k pozemku, jenž jest knihovně .zapsánillko 
jměni kostelni, jest dostačitelnoll přihláška II patrolla, byť i pozemek' měl 
v' držbě a hospodářské správě obročník. 

(Rozh. ze dne 23. března 1920, R I 146/20.) 

Drobni pachtýři podali u patronátního úřadu přihlášku, jÍž domáhali se 
na z"kladě zákona čís. 318(1919 přiznání vlastníctví ku pozemkúm náleže
jÍcím lmihcvně ku jmění kostelnímu. Žádosti, farní'ho úřadu, pokud se týče 
finanční prokuratury, by přihlášky pachtýřú byly odmítnuty proťo, že je 
učinili patronátu a nikoli farnímu úřadu, nebylo vyhOvěno žádnOU ze tří 
sou'dních stolic, ne j v y Š š í m s o n 'd cm z těchto 

dúvodú: 

Drobní p<bchtýři, hodlajíce uplatniti své právo požadovací vé'sll1yslu 
zákona ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n., ohlásili svuj nárok po 
rozumu§ 12 cit. zákona II příslušného okresuího soudu a paku I)atronát
ního rJř",du. Česká finanční prokuratura v zastoupení farníhoabroči tvrdí 
,~ do'Vnlací stížnosti, že přihláška neměla -se čin~ti patronátnímu úřadu, Jak 
to správným shledaly obě nižší stolice, nýbrž larnímu úřadu; poněvadž 
prý tento jedině jest zákonným správocm pozemků požadovaných: farní 
úřad, jehož námitky linanční prokuratura ve stížnosti uplatňovafatéž jmé
nem larniho obr'očí, poukazuje v tomto ohledu na výnos místodržitelství 
v Praze ze dne 4. únma 1909 Č. m. 103.274 z roku 1908, dle něhož prý 
požadované po·zemky přiřknuty byly nynějšímu obročníkovi v ,opětnou 
hospodářskou správu a držbu a že o'n jako jeho pIedchůdci spravuje.' 
a v držení má tyto pozemky. Stěžovatelka proto soudí, že jmenovaní 
pachtýři neučinili svou přihlášku patřičné osobě, v § 12 cit. zák. míněné, 
a k tedy lhútu k přihlášce promeškaJi. Stěžovatelka 'by byla v právn, 
kdyby v tomto případě šlo, jak tvrdí, o jmění beneficiální či obrnční. 
NebOl v takovém případě jest arciť dle§ 46 zák. ze dne 7. května 1874, 
Č. 50 ř. zák., na který stězovatelka ponkazuje, pouze a jedině duchovní 
p,ožíva,tel obro'čí jeho s·právcem a toliko doMed přísluší patronu; vrchní 
dohled pak biskupu a státu. V tom případě musil by tudíž nárok ohlášen 
býtllMnímu úřadu jako'žto správě hospodářské, kdežto ohláškau'patrona 
neměla by právního významll a bYlo by na ni pohlížeti tak,iako kdyby 
vubec nebylá se stala. Než v tomto případě neideo jmění obroční; nýbrž 
o jmění kostelní. Nebol podle přlloženého lustra knihovního úřadu jsou 
pozemky, jkhž části jsou požadovány, připsány knihovně k o s t e [u, 
jso.u tu,díž dle zákona (§ 431 a násl. obč. zák.) vlastnictvím tohoto kóstela 
a tímpřirozeně jeho jměÍlÍm (§ 353 obě. zák.). Jde-li však o jmění kostelní 
neboli zádušní, jsou ohledně správy jeho, směrodatn'l §§ 41 a 42zákottla 
ze dne 7. května 1874, čís. 50 ř., z. Onen paragraf praví, že sprava jmění 
kostelů aústavÍ! církevních, při 'nich z,řízených (fundací a fundacím po
diobnýeh), zařízena má býti vůbec tak, by vní měl účastenstvH;právoe 
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kostela a zastupitelstvo tech, kteří jsou povinni, kd:{b-y jmění nestačilo, _ 
z~pravovati náklady na potřeby kostelní a kteří jsou podpůrně právi ze 
.zavazkn.~ostela nebo církevního ústavu. § 42 pak stanůví, že podlepra
VIdl:, vYrknutého v § 41, spravo·vati mají jmění kostelů farních společn,ě 
spra'.'ce. fary, ~~ada farní a pat r o n k o s tel a . .Jde-li tedy o jmění ko
"tdm, Jest, ohlaska II patrona postačite1na, poněvad'ž patron s p 'o 1 e Čll ě 
s osta,tními v~r~e j,menovan}'mi orgá"ny jest hospod-~řským -sprá,,;ccm 
a nen! ?roto treba, hy nárok u každého z těchto několika ,orgánů, 
k sprave pavolaní'ch, zvláště bYl ohlášen. Ohláška u Datrona stačí tim 
spíše, když pro nedostatek zákona provádčcího, slíbeného v§ 43 zákona 
ze dne 7. května 1874,č. 50 ř. z. s k utc č n a v rozsáhlých obvodech 
jmenovitě v Cechách, správa jmění kosteln'iho i dnes ještě- Jest v ruko~' 
patrona, na nějž dohlížejí církevní a státní úřady d"zúrčí (sr. Mischler
Ulbrich, Oesteneichisches Staatsw6rterbuch ll. vydání. 3, svazek str. 89 
a citované tam doklady). Z toho, DO' uvedeno. plyne, žc přihláška byla 
v tomto pří.padě učinčna správně II patrona jakožto zákonitého hospodář
ského správce vlastnilm požadovaných po'Zemků a že opačné stanovisko 
stěžovatelčino je mylné. Na věci nemÍlže ničeho změni'ti oko.lnost, že na. 
značeným výnosem místodržitelství v Praze byly pozemky ty přiřknuty 
nynějŠímu obmčníkovi v držení a h,ospodářskou správu; dlužno{ dle 
jasného, znění § 12 zákona ze dne 27. května 1919, Č. 318 sb. z. a n. ohlásiti 
nárok v 1 a s tni k u p'Dzemku nebo hospodářské správě v 1 a s tll í k o ve. 
Pro posouzení o,tázky vlastnictví k požadovaným pozemkům 'jest však 
rozhodn)"l11 stav poz.emkové knihy, na jehož pravdivost a správnost SPI()

léhati byli jmenovaní pachtýři vzhledem k zásadiě pub-1ieity veřejných 
knih oprávněni, a nikoli stav vytvořený interními akty a předpisy, jichž 
z~losti na třetích nesúčastněných osobách nelze požadůvati. 

Čis. 455. 

Nelze zříditi zástupce nebo náměstka obhájce svazku manželského 
pro jednotlivé úl<ony procesní. 

(Rozh. ze dne 23. března 1920, l( 1 1.55/20.) 

o p v:,o 1 a c í s o ll' d zamítl uSlll:sením návrh ohhá,icc manželského 
svazku, by pro odvolací líčení hyl ustanoven pražský advokát jako ob
hájce SVazkl] manžclské'bo, ježto není příčiny, by zřízen b~Tl ještě druhý 
obhájce svazkn manželského, dokud prvně zřízený svého úřadn spraštěn 
neb-yl' a nenÍ- též závad, by při ustnÍm odvolacím líčení spis odvoíací pro 
případ nedostavení Se Obhájce svazku manželského nebyl přečten. 

N ej v jl Š š í s o II d nevyhověl rekursu obhájce manželského -svazku. 

Dúv{}dy: 

Návrh, o něm" soud odvolací rozhodoval, zněl, aby pro odvolací líčení 
byl ustanoven advokát pražský' jako obhájce svazko' manželského. Pokud 
rekurent vytý'ká, že mu nešlo o to, by byl zřízen druhý obháice manžel
ského svazku, jak soud odvolací předpokládá, nýbrž o to', by pro líčení 
odv01ací byl zřízen obhájce manželského svazku iako substitut, má pa-
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·trně na mysli us1al,fIY'0CtUl~OTccJr.~~~~~C~ITmnzer[lnITm~Ta~ra'~,e---~ 
dne 15. ledna 1917 čís. 32 ř. Z., čemuž nasvědčuje i poznámka rekurentova, 
že se tak děje ve všech věcech chudýdl, tím spíše arci ve včci opatrov
nické, t:i-kající se obhajoby manželského svazku stran -- jako v tomto 
případě - nemajetných. Leč výše naznačených ustanovení nelze zde 
užiti, ježto platí jen pro zástupce chudých stran, obhájce svazku manžel
ského však není ani stranou, ani zástupcem stran, ani konečně opatrov
níkem, pro některou stranu zřízeným, nýbrž ustanoven jest za tím úče-
lem, ,by hájil vefejných zájmů na ·zachování manželstvi, a to po. ,c e I é 
říz e n í zavedené pro neplatnost manželství neb o rozluce manželství. 
Není pak zákonného ustanovení, které by s o u d u poskytovaio možnost, 
zříditi náměstka nebo zástupce obhájce svazku manželského pro jedno-
tlivé úkony procesní. Nechce-li obhájce svazku manželského vzdMi se 
toho" by byl položen rok k ústnímu jednání odvolacímu o jeho odvoláni, 
uebo nechce-li osobně se účastniti roku udvolacího po případě sám si 
zřídlti· zástupce pro líčení odvolací, mu'sí se spokojiti s tím, že se ličeuí 
odvolací provede bez jeho účasti. 

Čís. 456, 

Odevzdání prohlášením- po roznmu'''@u 428, druhý případ. obč. zák. 
předpokládá, že přejímatel jest již, arciť bez držitelské vlile, v takovém 
poměru k věci, že jest s to, by s ní libovolné a výltlčné nakládal. 

Okolnosti, v nichž lze spatřovati odevzdání znameními, neisou v II 417 
I,,'edeny výlučně. Stačí všeliké jednání, jehož zvláštním a výlučným m:e
lem jest, proj2viti určitou vůli, a z něhož lze na venek nepochybné se
lllati, že došlo k přechodu v~ci do lménl nabyvatele provázenému pře
chodem vlády ,a moci nad věcí. 

(Rozh. ze dne 23. března 1920, R I 158/20.) 

2alobkyně byla zůstavitelovou hospodyní, a měla kliče od jeho veCl, 
v bytě se nalézajících. KrMce před svou smrtí prohlásil k ní zůstavitel 
před svěďky, »že jí všechno, jak to stojí- a leží, darujc«, při čemž roz-· 
kládal rukama a ukázal též na psací st<Jlek, v jeh-ož zámku trčel klíček, 
a kde 'byly uzavřeny cenné papíry, podotknuv, ž·e »to, co tam iest, je 
k tornu, by měla' být, z čeho živa«. Žalobkyně tvrdíc, že jí zůstavitel věci 
daroval, domáhaLa se na pozůstalosti, by jí byla vydána celá řada věcí 
na-lézajídch se v zltstavitelově bytě i mi1mo něj, jmenovitě- pak cenné 
papíry, Pro c e sní s 0' u· d p r V é s t o I i c e žalobn zamítl a uvedl po 
stránce právní v d ů vod e-e h: Smlouva darovací vyžaduje k svému 
uskutečnění o4evzdání věci (§§ 938, 943 obč. záK.), darovací s/i,by vyža-
dují dle § 1 zákona ze dne 25. července 1871, čís, 76 ř. zák. ku své plat
nosti sepsánínotářského spisu. V tomto případě odevzdání se nestalo, 
nebol nebylo na straně nabyvatelky uchoporvacího činu (§§ 426, 427 obč. 
zák.). Okolnost, že žalobkyně jako zůstavitelova hospodyně měla od dří
vějška od nálbytku klíče a věci ve své moci, nemá významu, poněvadž 
jí je zůstavitel neodevzclal na znamení převodu vlastnictví, nýbrž měla 
je pouze jako jeho hospodyně v uschování, kllče pak od psacího stolku, 
v němž byly cenné papíry, jí vÍlbec nedal, ne'bof klíč zllstal i po daro-
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trčeti v úmku. Avšak ani odevzdání dle'~428 obč. zák. se 
nestalo, poněvadž toto ustanovení vyžaduje, by »předávaiící prokazatel
ným způsobem projevil vůli, že věc od nynějška bude držeti jménem ji
ného'«, to však se zde nestalo" ba žalobkyně ani netvrdí. žé by si byl 
zůstavitel vym~nil věci podržet až do ,své smrti, je prozatím užívat, a po
dobně. O d vol a c i s o n d zrušil rozsudek soudu prvé stolice a uložil mu, 
by, vyčkaje právomoci, ve věci dále jednal a rozhodl. D ů v o,dy: Soud 
Oú oací nesdílí náhkdu soudu prvé stolice, že by se bylo nestalo ode,' 
vzdání sporn;:-ch věcL Jednalo se o zařízení bytu, knihy, prádlo, oděv, 
obsah příhra,d nábytk'ových (cen'né papíry) atd., v celiku na sta různých 
předmětů, v témže bytě se nalézajících. Šlo tedy o ,soubor věcí", při 
němž zákon (§ 427 obč. zák.) připouští odevzdání znamením. Stači, když 
vlastník přejímateli odevzdá »nástroj«, přejímatele v držbu uvádějící. Ta
kovým »nástrojem« držby byly v tomto případě klíče, jež zůstavitel zá
roveň s věcmi žal~'bkyni, jak zjištěno, byl odevzdal. Ovšem nestalo se 
tak přímo podáním těohto klíčú, nebylol toho třeba, když klíče ty tak 
jako tak byly na dosah ru·ky. Odevzdání znamením stalo se dále též tím 
způsobem, že zůstavitel, rozkládaje rukama, na věci předávané takto 
ukázal. Nebol v tomto případě, kde věci byly v bezprostřední blízkosti 
strany odevzdávající i strany přejímající, kde od,evzdatel ležel nemocen 
na snlrtelnéii\ loži, nutn~, vykládati pojem »lÚístroje" ve smyslu přeneSe
nějším, asi tak, jak vyjadřují se moderní ustanovení §u 654 něm. obě. zák., 
v němž se praví, že k převodu, držby stačí d<>hoda stran, je-li nabyvatel 
k věcem v tak<:lvém vztahu, že může vyko,návati nad nimi skutečnou moc. 
(Srv, též § 315 ku konci obč. zák.) A konečně bylo, zde i odevzdání pro, 
hlášecnÍm (§ 428 dr u h á věta o,bč. zák.) a již toto o sobě by bylo' bývalo 
stačil" k odevzdání věcí. Neboť podle zjištěných ,okolností projevhl' Zll
stavitel dostatečným způsobem svou vůli, by žalobkyně, ,která věci jeho 
měla dosud ve své správě jako hosp'odyně, držela tyto příště z důvodu 
práva vlastuického. Další otázkou by by-lo, zda ze ",jištěných okolností 
také p'lync pravá smlUvní vůle stran, k d,aro-ván[ se nesoucí. Co do daro
vacího úmyslu na stra'ně zústavitele zjistil soud prvé stolice, že zústavitel 
svýmdarO'vacím slibúrn, učiněným as před dvěma lety vůči žal'obkynl, dal 
krá:tce před svou smrtí projev tím způsobem, že prohlásil přeď svěd·ky, 
jež si dal zavolati, vůči žalobkyni, ž,e jí věci sporné .daruje. Dát<1zjisti! 
soud prvé stolice, že zůstavitel' svědku říkal, mluvě o býtovém zařítzení, 
že to všechuožalo'bkyni dal. Již z těchto zH'štění vyplývá darolvací úmysl 
zůstavitele vice než dostatečně a plyne z nich zejména, že, užil-li zůsta
vitel vý.razll »d;aruji«, mínil slovo to v přítomném čase; 'že vě'ci ty dáva 
nebo právě dal, ni;kollv snad v čase budouCÍm, že 'věti ty teprVe někdy 
dá. NapratJi tomu však na straně žalobkyně není věc v tomto; směru 
zcela vysvětlena. Není vysvětleno" proč' žalohkyně neujala se hned tak~ 
vlastnické vlády nad darovanými jí věcmi, a není dille iasně zjištěno, 
j}roč nepostarala se o to, by její vlastnické právo ,bylo zřetelně proje
veno a hájeno. též při notářském sonpisu věcí. Teprve podle toho, jak 
budou zvláště tyto okolnosti objasněny a vysvětleny, bude lze bezpečně 
uswzovati, zda také žalobkyně měla pravou vůli smluvní, přijati skutečnč 
jako <laT předměty jí odevzdané, Soud p,rvé stolice však okoln"stí těchto, 
náležitě nepmbral a potřebných zjištění v tom směru neučinil. Byl proto 
rozsuďek podle § 496 čís. 2 a 3 c, L s. zrušen a rozhodnuto, jak se stalo. 
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Ne j v y Š š í s O tl d nevyhověl rekursu žalované pozústa]ostL 

Důvo dy: 

Potud lze stěžovatelce dáti za pravdu, že o tradici brevi manu v tomto 
případě nemůže býti řeči. Vyhledá vát se k ní dle druhé věty § 428 obě. 
zák., hy přejímatel měl věc ve své moci (detenci), t. j. aby byl k věci 
v takovém vztahu,- že může s ní lihovolně a výlučně nakládati, třeba 
bez vůle, podržeti ji za svou, ve -kterémžto po_sléze naznačeném-, případě 
byl by ovšem již držitelem (§ 309 obč. zák.). Zalobkynč však byvši, jak 
zjištěno, pouh<ll.l posluhovačkou neho hospodyní zůstavitele a nesdHevši 
s ním společné domácnosti, nebyla detentorkou věcí v hy tě ieho sena
lézajících, byt jí klíče bylY svěřeny, nebol nelze tvrditi. že měla nad 
věcmi onu. moc disposiční, o níž výše bylO' se zmíněno. Právem však' od
volací soud na základě skutečností, v rozsudku prvého soudu zjištěných 
dospěl k úsudku, že tu hyly předpoklady odevzdání ve smyslu § 427 obč. 
zák. O tom, že .jde o věc soubornou, neboli hromadno'u, není sporu. Ode
vzdání takovéto věci může se. dle § 427 obě. zák. státi znamenrm.O kte
rých znamenlch lze míti za to, že stačí k odevzdá·ní dle ~ 427 ohč; zák., 
na to nelze dáti všeobecné odpo-vě.di; záleží tll na okolnostech tohokte
rého případu, kdyžtě § 427 obč. zák. nevypodtává výlučně všech mož-. 
ných, proúdevzdání rozho,dných znamení, nýbrž jen příkladmO' některé 
llvádí.S povšechného hlediska lze říci tolik, že postačltelná znamení musí 
býti taková, by se z nich dal nade vši pochybnost, jistě ana venek 
znatelně poznati vskutku nastalý přechod! věd do jmění nabyvatelova a 
v jeho moc a vládu. Znameními pak dlužn(} rozuměti všechna jednání, 
která mají zvláštní: a výlučný účel, proi'eviti nrčitou vůli. tedy kromě . 
prohlášení ústních a písemných veškeré výslovné projevy vůle na rozdil 
od projevů mlčky se ·déiících; k znamením patří tudíž na příklad.pokynutí 
hlavy ukázání prstem, posuňky atd. (Randa). V přitomrtém případě. jest 
zjištč~o, že zůstavitel dne 23. listopadu 1918 odpoledne dal S1 k sobě za
vo.lati svědky a před nimi p.rohlásil k žalobkyni, »že tady již dlouho ne
bude, že jí všecko, jak to· stOjí;' leží, daruje, že si nemá od nikoho 'dát 
Iia to sáhnouti, aby měla býti z čeho živa«. Tyto okolnosti stačí, by dle 
toho cú svrchu' bylo vyloženo, v nich spatřováno býti mohlo odevzdání 
daro:vanýc h v~cí znameními. Že nešlo Or darová'tlÍ na případ smrti, ný-i)ľž 

., mezi živými. plyne ze zjištění soudu pIvého, že zůstavitel po t{}m~ 'mluvě 
O' bytovém zařízemí, vyjádřil. se k jinému svědkovi »to bylo všechno 
moje, ale já jí (žalobkyni) to dah, při čemž wdělal rukou pohyh o,d jedné 
strany k druhé. ().všem nutno vytknouti, že odevidání mohlo se týkati 
jen věcí, kter;' byly tenkrát v bytě zůstavitelově. ne však věci nalězav
Šleh: se dne 23. listopadu 1918 mimo byt; tyto nelze pokládatl z.aode
vzdány. Pro domnělý nedostatek odevzdání ostatních věcí nelze tedy 
za'mítnouti žalobu. Opačný názm prvého soudU' jest mylným.&ludod~ 
vO'lací však se zabýval nejen objektivní, nýbrž i sub.iektivni stnínkDU 
darováni, totiž smluvní vůlí stran. V té příčině zjistil, že na straně zůsta
vítelDvě byl úmysl darovací. O tom, zda žalObkyně mě!'a pravou vůli 
smluvní, přljmouti jakO' dar předměty jí Ddevzdané, vyslovil sond od
vohici pOchyhnosti, a zrušiv protO' rozsudek soudu prvého. v.rátU věc do 
prvé stolke,by v tom směru byla objasněna a vysvětlena. Doplněním 
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takto nařízeným ž a lov a n á strana nemůže důvodně pokládati .se za 
stíženu, pročež v:f,tka, že soud odvolací nebyl oprávněn, zaváděti nějaké 
další- qficiosní řízenÍ, nemúže býti uznána za oPodstatnčnDu. 

Čis. 457. 

Vyjímajíc případy 'Su 7:59, odstavec druhý obč. zák .. nolUl v řízeni 
o rozvod nebo rozluku manželství po smrti iednoho manžela pokračovati, 
byť i zesnulý manžel pro záležitost byl, zřídil procesntllO zástupce. 

Pokud uSMseníve věcecb nespornýcb nebylo doručeno, může soud 
od něbo upustíti. 

(Rozh. ze due 23. března 1920, R I 159/20.l 

Usnesením zemského sondu ze dne 9. říina 1919 bylo k manželově 
žádosti,YYsloveno, že j,ehc rozvedené ji\Ž manželství se rozlučuie. Manžel 
zemřel' dne 10. října 1919 a usnesení sho:!a zmíněné bylo doručeno jeho 
zástupci dne 11. října 1919. Usnesením ze dne 17. prosince .1919 zrušil 
zem s k Ý s o u dsvé púvodní usnesení, s pDukazem k tomn. že nemohlo 
nabýti ú{i'tlnosti, byvši dDručeno manždovu zástupci až po jeho smrti" a 
prohlásil zárovel] rekurs Cňlanželky do původního usneseni bezpředmět
ným.R e k u r sní so II d zrušil ku stížnDsti manželDvy dědičky usnesení 
prvého sDudu a přikázal mu, by, vyčkaJe pravomoci, p,ředložH rekurs 
manželky do původního usnesení. D ů vod y: Dle názoru rekursni·ho 
soudu nebylo by ,lze z důvodu, že nemí zde nikoho, kdo,. by byl ku stíž
nosti! vlastním jménem- oprávněn, napadnouti usnesení, vydané VllČil nsooč 
zemřelé, po-uze tehdy, kdyby šlo O' právO' ryze Dsobní (§ 1448 obč. zák.) 
ne\} o· p"uhý osobní. poměr {§ 531 obč. zák.), jež nevyvolávají majetko
právnÍCh účinků. Svazek man'želský jest sice takovým čistě oso,bním po
měrem, leč jak uzavření' tak i zánik .ieho mají vzápětí maietkoprávní 
účinky, rozdílné od toho, zda svazek zanikl smrtí jednohO' z manželů 
(§§ 757-759 obě. zák.) či so·udní rozlukou (§ 1266obč. zák) .. Stěž<l'va
telka jakDžto přihlášená universální dědička žadatele o rozluku· má právě 
tak, jak<l měl zůstavitel, maj.e-tkoprávní zájem na tom. zda manželství 
zaniklo ~ž výrokem O' rozluce ze dne 9. říina 1919, či teprve smrtí rnan
žel<lvOll ze dne 10. října 1919. Ježto dědic představuje zllstavitele .a jest 
považován za tOlIŽ osobu (§ 547obč. zák.), jest stěžovatelkaopráyněna, 
by. podala stížnost v zastoupení manželovy pozllstalosti. Opačnému mí
nění prvéh,o soudu nelze přisvědčiti (§ 2 čís. 3, 4, 10 nesp. říz.). V žádosti 
za rozluku uváiděl ža·datel, že jest na smrtelném I,oži a: že prosí, by ří
zení .bylo urychlenO', ježto by průtah-em mohl býti ztrac.en jeho úmysl 

: odvděčiti se nynější stěž<Jvatelce (dědičce). Z tobD však vyplývá, že plná 
mDc, již udělil zůstavitel dne 18. září 1919 svému zástupci, jest p~n(}u mocí 
ve slnyslu § 1022ohč. zák. Dle tDhoto ustanovení jest zmDcněnec. apráv
něn i povinen, by i pO' zmocniteíově smrti dDkonal, co· zapnčal, .nej:ze-li 
tohO' přerušiti, a:n,ž by dědicové zřejmě byli poškozeni, nebo byla~li mll 
plná moc dána' také 'pro případ zmocnitelova úmrtí. I tohotO!. důvodu 
možno tll použíti, nebo! plná moc, jež byla výslovně udělena pouze pro 
tuto záležitost rozlukovou, jeví se býti plnou mocí procesní. jež dle. § 35 
C. ř. S. smrtí zmocnitelovou nezaniká. Usnesení z.e dne 9. října 1919 bylo 
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tudíž zmoCněnci platně doručeno. Ostatně prvý sond nebyl oprávněn své 
původní uSneseni ani proto rušiti, ježto šlo Ú' usnesení právotvorné (§ 9 
odstavecdrnhý a třetí nesp. říz.). Mělť spíše, kdyžtě pokládal doručení 
zástupce bezúčinným, dáti doručiti usnesení dědičce;' c 

N e j v y Š š í s o u cl změnil k dovolací stížnosti manželky usnesení 
sODdu rekursního a obnovil usnesení soudu prvé stolice. 

Důvody: 

Kdyby pravdou bylo,že man,želův dědic hledíc k ;lu 547 obč. zák. 
a pro majetkoprávní záiem na věci předstaVUje i' co do otázky rozluky 
zůstavitelova manželství zustavitele, bylo by nlltným důsledkelTll l)řiznati 
manželovu dědici právo, by v řízeni o rozluce manželství pokračoval, 
polm" se týče řízení to teprve zahájil. Tento důsledek příčil by se však 
jak pov,,"ze a účeli rozluky manželství, tak i zákonu. Účelem rozluky' man
želství lest, by svazek manželství byl zrušen. Ježto však úmrtím jednoho 
z manželů týž účinek sám sehou nastává, nelze přirozeně domáhati se 
po manželově. smrti ještě soudního výroku o tom, že manželský svazek 
se zrušuje, a nelze za tímto' účelem po mariždovč smrti řízení o fmluce 
manželství and. zahájiti, ani zásadně v zahájeném již řízení pokračovati. 
Toto stanovisko jest též; stanoviskem· zákona a došlo, nepochybného vý
razu v ustanovení § 759, odstavec druhý, obč. zák. v doslOVl> §u 70 I. díkí 
novelY, kteréžto ustanovení při správnosti názoru rekursního soudu bylo 
by venkoncem zbytečné. Řečeným ustanovením dotvrzuje se' v podobě 
výjimky pravidlo, že po smrti jednoho z manželů v řízení o rozvod, neb" 
rozluku manželství nelze zásadně POkFRčovati, tím méně' ovšern' řízení, 
k tomu se nesoucí, teprve zahájiti. výjimka připouští se jen pro při·pad, 
kde zůstavitelem za jeho žití byla již podána žaloba o rozvod aneb o roz
luku manželství z viny manžela pozůstalého. V motivech k §ll 70, od
stavec druhý, l. dílčí novely výslovně se připomíná, že mění se tím pro 
případy, tam vytčené, právo posavadní, pojící výlukn po'zůstalého man
žela ze zákonné dědické posl'Oupnosti teprve ke skutečnostivykoTh<tného 
jíž rozvodu nebo vykonané již r·ozluky manželství. Pro iill"ké přÍPady 
zůstalo tuďíž při posavadním stanovisku zákona, dle něhož řízení o rozvod 
aneb o rozluku manželství nelze po smrti jednoho z manželů více za
hájiti aniž J.ze v řízení tom pokraooiVati. Ani ve výjimečných případech 
§ 759, odstavec druhý, obč. zák. 'nejedn~ se na dále v pravdě {} rozvod 
nebŮ' rozluku manželství, nýbrž spor soustřeďuje se na řešeuí otázky, 
zda pozůstalý manžel zachoval se za trvání manželství vůči zůstaviteli 
tak, že by proto bylo lze uznati na rozvod nebo rozluku z viny pozůsta
lého manžela a zcla tím dle pOjetí záko!)a (motivy) stal se nehQdným 
dědjti. Tato o,t"zka· však v řízení, o 'něž se, tuto jedná, nepřichází vů'bec 
v úvahu a dlužno pmto trvati na stanovisku, že zustaviťelův dědic nenf 
oprávněn, by clo, řízení vstoupil a v něm pokračoval. Nemá-li však tohoto 
práva, nemůže oprávnění to. býti nahrazeno tím, ;\e zůstavitel ustanovil 
pro řízení zmocněnce. Tento není k dalším krOKům oprávněn ant jako 
zmocněnec zůstavitele, poněvadž náwk tohoto na rozluku manželství 
smrtí jeho uhasl, ani jako zmocněnec dědičky, pO'něvadž tato, jak řečeno, 
nemá práva, by k vůli svým nárokům v řízení pokračovala. Jen o to se 
ještě jedná, zda snud prvé stolice měl právo, od svého usnesení ustouPiti. 

této otázce dlužno dáti odpověď kladnou. Neboť, dokud soudní opatření 
ve věccch nesporných nebylo, doručeno, nejeví pražádných účinků práv
ních, ono pr'o účastníky jakOby vůbec ještě neexistovalo, a nelze. proto 
tvrditi, že by někdo z opatření toho mohl nějakýCh práv nabýti. Poněvadž 
pak prvotní usnesení prvé stolice za živa marržela vůbec doručeno ne
bylo, neexistovalo v den úmrtí a nemohlo dle toho, co shora řečeno, do
ručením po jeho smrti již účinku nabýti a právo nějaké založiti. 

Čís. 458. 

Jmění, vyskytnuvší Se po odevzdání pozůstalosti, není ležící pozůsta
lostí, nýbrž patří liž dědicum, jimž pozůstalost byla odevzdána. 

Byl-li sice odevzdán klíč od poldadny, nikoliv však klíčky od schrá
nek, v nichž věci byly uzamčeny, nejsou věci znamením tím odevzdány. 

(Rozh. ze dne 23. března 1920, l,v I 109/20.) 

V roce 1914 zemřel manžel žalované a otec žalujících dětí. a zanechal 
též větší počet cenných papírů, jež byly uzamčeny ve3 portefeuiHech 
pe>kladny- tovární, od níž měl' kličky jednak zůstavitel, iednak jinl úředníci 
továrenští. Klíčky od portefeuiJlú byly při smrti zůstavitele v jeho peně
žence. Cenné ,papíry vzala žalovaná k sobě, a nebyly podaty do ~ozůstalo
sti, jež byla odevzdací listinOU"Zé dne 12. října 1916 odevzdárta -dle zá
kona žalobcitm, s obmezením požívacllo práva iedné čtvrtiny ~ozůsta
lostního jmění ve prospěch žalcwané. ŽalobcÚ'vé domáhali Se paK vydání 
cenných papírů' a složení ji'ch k soudu po,zůstalostnímu. Žalovaná na
mítala jmeno,vitě jednak nedustatek aktivní legi<timace, jednak, že nabyla 
vlastniclví cenn~'ch papírů, ježto jí zůstavitel v úmYlslu darovacím ode
vzdal den před úmrtím klíček od pokladny, v níž byly cenné papíry 
uZamčeny. Zale>bě byl" s o II d y vše ch tří s 1.0 1 i c vyhOVěno, ne j_ 
vy šš í m s () ude m z těchto 

dúvodů: 

Odpor Se spisy spatřuie dov,olání v tom, že odvolací soud, ač uznava, 
že sporné cenné papíry žalobcům dosud nepatří, poněvadž; jim l)Ozůsta
lostním soudem ještě odev'zdány nebyly, nýbrž že patří p,ozůstalosti, p,řece 
žalobní nárok neodmítl pro nedo·statek· aktivní legitimace žalobců a, spo
kom se s pouhou oprav-ou rozsud'kového výrok" v ten rozum, že za větu 
rozsudečného výmku nalézacího soudu: ,,·Za\o.vaná jest povinná složiti pro 
žalQbce na okresním s·oudě, do.dal "do pozůsta.losti Emila K. náležejíCÍ' 
cenné papíry ... « Avšak žalŮ'vaná ocitá ·se tu sama v rozporu se spisy, 
mylně sobě vYkládaj;'c předpis § 179 nesp. pat Tímto předpisem 'zákŮ'na 
ustanoveno, že, l1'ajd'e-li se IlO odevzdání pozůstalnsti nové, do pozůstalosti 
patřícíimění, má soud ohledně neho provésti dadatně potřebné úřední 
iednání, zejména učiniti opatření nutná k zabezpečení a zaplacení zákon
ných poplatkú,že však nových přihlášek dědickýcba nového, odevzdání 
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není již při tom tř"h,rc--ťtmttrnt"n,c-1y--tr,lrt-,"CT",i'-,",-",,,~;:tmT"",r-nnWnf 
nelze poyaŽQLvati za hereditas iacens jako samostatný právní subjekt, zft
.stavitele snad zase representující dle § 5470bč. zák., nýbrž že .imění, novč 
se objevivší, patří sice dědicům, jimž p()(lÍlstalost právoplatně byla již 
odevzdána,avšak soud pozůstalostní má i ohledně něho provésti dodatně 
takové úřední úkony, jichž jest v tom kterém případě potřebí ku osvěd' 
čeui a zabezpečení nárokú dědiců i jiných účastníků a zvláště také PO
platků po'zústalostních. V tomto případě, kde jde jen o věci m o v i t é, 
není ske potřebí zvláštní odevzdací listiny, ježto takové dle §ů 177 a 178 
nesp. pat., § 436 obč. zák. v novém znění vyžaduje jen p,ři nembvitostech~ 
avšak, že tu vystupují jako dědicové nczletHé děti, jest zapotřebí složení 
cenných papírů k soudu, zařadění Uch 90 inventáře a rozdělení mezi dě
dice tohoto nového jmění pnzůstalostního, jakož i za všech okolností za-. 
bezpečení z něho dodatnč vyměřených dědických poplatků. Pokud tyto 
soudníl úkon~ se neprovedou, nemohou žalujíd dědici, kteří sice jsou 
v základě původní odevzdací listiny již. jeho vlastníky pm indiviso, nově 
obieven1m jměním volně hez souhlasu soudu vládnouti, a proto zcela 
správně Lodvolací soud ve shodě se soudem stolice prvé legitimacik ža
lobě dědicům přiznal, nebO'i, jak výstižně praví, po' odcv20mání pozllstalost
niho jmění dědicům nenl více řádné pozústalosti jako takové .. Tomuto 
stanovisku zákona zcela odpovídá prosbažalohní, by žalovaná uznána 
byla za povinnu slnžiti pro dědice sporné cenné papíry k soudu pozltsta
lostnímu a spolu poručenskému, poněvadž právě jde o děti nezletilé, pro 
něž takové vložení v § 229 obč. zák. se předpisuje, jakož i, dodatek, od
volacím soudem do výroku xozsudkového přijatý, že povinna jest slo
žiti k soudu tyto papíry "dn pozů'Stalosti Emila K-a ná:lcžejícÍ«. by tím 
zřejmo bylo, že ohlcduě nich bude soudu po<zÍ1stalostnímu ještě dodatně 
potřebné úkony úřední, zvláště inventování jich a rozdělení tohotn jmění 
mezi Mdice, jakož i vyměření pozůstalostních poplatkú provésti. Není tu 
tedy odporu se spisy, zvláště když soud odvo,lací zřejmě vyvodil z před
nesení strany žalující a její 'prosby žalo,bní, že na tomto, stanovisku, které 
on správně zaujal, jest a téhož se domáhá sama tvrdíc, že sporné papíry 
patří do pozůstalosti a že toto nové jmění mezi dědice teprv rozdělenů 
býti musí sowdem. pozůstalostním. Po stránce právní usoudily správně 
nižší soudy, že ani dne 10. ledna 1914 (den před smrtí zůstavitelovoU) 
nestalo se odevzdání tradicí sympo]ickol1. I kdyby tu byl takový pmiev 
zůstavitelův, jak jej tvrdí žalovaná, uvádějí:c, že jí papíry daroval, není 'tn 
tradice dle § 427 obě. zák. znameními již proto, že žalovaná souhlasně se 
žalobci přiznala, že cenné papíry nalézaly se v portefeuillech z a m č e
n Ý ch, uložených v c i z í pokladnč, že zÍlstavitel odevzdal jí sice klíč od 
cizí jJ{Jkladny, ale nikoli též klíčky od portefeuillů. Tyto klíčky, pomocí 
nichž by se byla mohla jedině dostati v dlržbu cenných papírú v den úmrtí 
zůstavitele,nalézaLy se v jeh o peněžence. Ne'hylo tu tedy možnosti, by 
se žalovaná, obdrževši klíč cd hlavní pokladny, dostala bez překážky do 
držby papírů, uemohla tedy jimi volně vl'ádnouti, jak § 427 obě. zák. před
pokládá. Sprá:vně tedy uznal O'Gvolacf soud, že tu není tradice,. potřebné· 
k nabyti vlastnictví, jak ji zákon požaduje, takže rozsudku ani se stano
viska dovolacího diIvodu čís. 4 § 503 c. s. ř. nelze činiti výtky. 
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Cis. 459. 

Zboží jest zasílatelem převzato, jakmile bylo jeho zaměstnanci z ode· 
sílatelových místností naloženo na jeho povozy. 

Za ztrátu vyschnutím zboží ručí speditér jen, nedbal.li péče řádného 
obchodníka. 

(Rozh. ze dne 23. března 1920, Rv I lI2/20.) 

Žalující firma lJověřila žalovaného speditéra, by dopravil 92 pytli! 
štětin, jež pro ni ležely u íirmy Ludvík E., firmě JGsef Z. Zjištěno bylo, že 
zboží vážilo při převzetí nd firmy Ludvík E. 8587 kg, při dodání firmě 
Josef Z. však o 57 kg méně. Žalobkyně domáhá se úa ,peditemvi náhrady 
schodku. Žaloba byla soudy vše c h tří s t o I i c zamítnuta, ne j vy š
Š í 111 S o Ll dem z těchto 

důvodů: 

Dle článl,u 380 obcřl. zák. račí speditér za ško,du povstalou při dOpravč 
převzaté zásilky zboží zanedbán[m péče řádného o.bchOdníka. Speditér 
takto ručí dle čláuku 395 O'bch. zák. v době mezi převzetím a dodáním 
zboží za škodu povstalou na zboží k dopravě převzatém. Jedná se t.udíŽ 
v tomto případě o. to, mnoho-li zboží žalovaná O'd' firmy Lwdvík E. 
k dopravě převzala a mnoho-li příjemci zbO'ží odevzdala. Za převzaté 
platí ono množství, které žalovanému skutečnč k do.pravě odevzdán~ 
bylo, které tedy zřízenci žalovaného. na povozy žalovaným k dopravě 
určené naložili, a které pak ze závodu li,rmy Ludvík E. za účelem do
pravy příjemci odvezeno hylo'. K odůvodnění nároku .žalo'bní'ho ohledně 
schodku 57 kgprokáza ti by musila žalo,bkyně, že škoda zpÍlsobenahyla 
v,e smyslu čl. 380 oheh. zák. žalovaným jako spediterem a to zanedbá· 
ním Déče řádnéh,ol obchodníka. V tomto sm-ěrn, nižší soudy zjistily~ že 
ztráta povstala vyschnutím zboží za jeho nakládání, totiž tím způsobem, 
že firma Ludvík E. k dopravě .odevzdala zbo'ží vlhké, které za naklá:dání 
v závGdě této a za dopravy na dráhu vyschlo a tím na váze o,nčch 57 kR 
ztratilo. Škody této nezavinil žalovaný, o,d něhož zhoží, k do,pravě ode· 
vzdané, nepochází, a jenž vlhkosti zboží nezpůsobil, a ani svými zřízenci 
nezavinil, pro'čež za ní newdpovídá (§ 1312 obč. zák.). Jelikož škoda 
s činnostÍ' žalovaného nescHlvisí, nehylO' třeba s č'innostÍ' touto se zabýváti. 

Čís. 460. 

R.učení dle § 1313 aj oM. zák: 'vztahuie se pouze n. náhradu z jJ{Jru
šení smluvního závazku, nikoli též na náhradu z nedovoleného činu. 

Nestačí pouhé posypání chodníku, ilebyl(}-li provedeno řádně. Majitel 
domn, v místě nebydlící, není povinen dohlížeti osobně na čištění ch9d
nlku. Této povinnosti nemá ani správce domu, který přenesl pé'či o čištěni 
na stavitele. Naproti tomu ručí stavitel, jenž spolehl se' prostě na svého 
zřízence. Majitel domn není povinen dáti hladký chodník zdrsniti. 

(~ozl1. ze ,dne 23, března 1920, I~v T 123j20.) 
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Žalobkyně na pora-
nění a domáhala se náhrady škody a to: na majiteli domu z důvodu, že 
neustanovil -domovníka; na správci domu z téhož ·důvodu a proto, že 
čištěním a posypáváním chodníku pověřil osobu nezpůsobilou a že na 
posypávání chodníku nedohlížel; na staviteli, že čištění a posypávání 
chod1níku předal nezpůsobilému polírovii a že na posypávúnÍ chodníku ne
do'h!í'žel; na polírovi, že ustanovil k čištční a posypáváni chodníku ne
způsobilého dělníka a že na jeho činnost nedohlížel; konečně na dělní
kovi, že v den úrazu chodník neposypal. Všem pak přičítá za vinu, že 
ehodník, ač měl sklon, nebyl, zdrsněn. Pro c e S II í s o udp r v é s t o
I i e e uznal její nárok pouze proti dělnÍku,. D ů v o 'll y: Není sporno, že 
vyhláškou purkmistwvského úřadu města bylo majHelům ďomů neb jich 
správcům nařízeno, by za účelem osobní bezpečnosti chodců s chodníku 
podél domů ihned, když přestalo sněžiti, napadaný sníh a hroudovité ná
šlapky odklidili a ehodník pískem a popeleml posypati dali, dále, by .za 
doby noční od 8. hodiuy večerní do 7. hodiny ranní napadaný sníh a utvo
řené náledí nejdéle do 7. hodiny ranní odstraniti dali a že· stanoveno" 
že povinnost talo počíná o' 7. hodině ranní a končí po 8. hodině večerní. 
Bylo zjištěno, že žalovaný dělník podle toho,to předpisu se nezachoval, 
chodník u domu' na místě, kde žalobkyně upadla, ani pískem ani ,pope
lem neposypal a poněvadž tímto zaviněným opomenutím žalobkyni škoda 
se stala, jest zavázán, by žalobkyni po rozumu .~ 1294 a násl. obě. zák. 
škodu tu nahradil. Pokud se týče ostatních spoluobžalovanýeh, nenabyl 
soud přesvědčení, že tito úraz žalobkyně spoluzavinili. Tvrzeni žalujíd 
strany, že zaviněni vlastnfka domu, jakož- i správce domll shledávati 
dlu·žno v tom, že opomenuli ustmlO'viti domovníka ncb osobu. v domě 
neb na blízku bydlící, není odůvodněno. ,Jesl nesporno, že vlastník domu 
nebydlí v místě a že správu domu odevzdal svému advokátovi Drn S-ovi, 
který opět posypáváním a čištěním chodníku pověřil stavitele. Ustanovil 
tudíž vlastnlk správcem dom" osobu v míslě dlící, a povinností správce 
jest, aby zařídil vše, eo místním zájmům a p'oměnlm, domu toho se týka
jídm odnovidá. Ustanovení domovníka nebylo, tudíž věcí vlastníka a 
nelze mu" v tom ohledu opomenutí za vinu klásti. C" se pak týče správce 
domu Dra S-a, seznali znalci, že zřízení bytu pro domovnika ve starém 
domě při značném míklaďu a velikých potížíeh při jeho umístění, když 
všechny místnosti jsou pronajmuty, na majiteli domu nelze žádati, to 
tím méně, poněvadž v městě jest většina do-mfl bez dom,QI~!TIíka, -že či
štění a posypávání choclulku obstarává majitel, jeh'D služebník neb pn
jednaná oso·ba. Na: základě tohoto posudku má soud za prokázáno, a že 
umístění ,dom.ovníka v domě, O' nějž jde, není možnél a že zřízení! bytu 
pro něho bylo by spojeno s obtížemi a veljkými náklady, jichž od vlast
níka domu ~,ádati nelze. Ostatně potřeba domovníka odpadla, jakmile 
posypávání a čištění chodníku sv,ěřeno bylo zvláštní, k tornu ustano
venéosoihě a nelze proto v neustanovení domovníka shledávati nějakého 
opomenutí. Že stavitel jest osobou způsobiloU! ku péči o chodník, nelze 
zajisté pochybovati, neboť zaměstnává velký počet dělníků a může proto 
prad tou vhodnou osO'bu pověřiti, zvláště když se uváží, jaký byl nedo
statek pracovních si! toho času (leden 1918) a jak obtížno }est nalézti 
pracovní sílu ku pracem, které se nekonajL pravidelně denně, nýbrž jen 
v zimě, když sněží a jest náledí. Okolnost, že čištění a posypávání' chod-
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nespadá do oboru činnosti sia vitelské, ~esvědčí ještě o nezpůsobi
l(}sti stavitele, uváží-Ii se, že, jak znalci seznali, staviteli svěřovány bý
vají dle místních zvyklostí všechny ať již udržovací či jiné práce bez 

. výjimky. Co uvedeno o správci, platí též o spolllobžalovanýcru staviteli 
a políroví. Jest samozřejmo, že stavitel a polír vzhled'cm na své povolání 
nemohou sami prováděti čištění; a posypávání chodníku a nelze vinu je- I 

jich sMedávati v tom, že stavitel prací tou pověřil svého stavbyvedoucíilO 
a tento zase dělníka. Okolnost, že ani stavitel ani polír v domě, o nějž 
jde, ne,bydli, a že dělník jest 70 let stár, nečiní je oso'bami ne2)působilými. 
Dále jest Zjištěno, že stavitel častěji nařiwval polírovi, by se přesvMčil 
o řádném stavu chodníku a že polír skutečně na dělníkovu práCi do,hlížel. 
Třebas v osu·dný denchodní'k nebyl posypán, ndze jim to klásti za vinu, 
neboť nelze zajisté o,d nieh žádati, by dohlíželi na každý jedno-tlivý úkon 
dělníkův. Co se tkne okolnosti, že chodník má sklon, že byl hlad'ký i mimo 
dobu zimní a že nebyl před úrazem zdrsněn, jest nepochybno, že- za
nedbání povinné péče v tom ohledu týkati by se mohlo jedině vlastníka 
domu· po případě správce domu. Znalei však vyslovili se v teru rozum, 
že nenl zákoomýeh p'ředp-isů, které by majiteli domu ukládaly povinnQó;t 
z: chodníku hladký jeho povrch ,;řízením povrchu drsllčjšího odstraniti, 
že povrch u každého staršího chodníku jest hladký a že přeložení nebo 
v řídkém případu srovnání desek nikoli však zd1snění ukládá stavební 
úřad majiteli domu zpravidla jenom přl přestavbě domu, že pro každý 
chodník jest předepsán stavebním úřadem jistý sklon, že sklon u chod
níku, () nějž jde, jest normální a že cho'dník v den úrazu nebyl špatný 
ani záviVdný, by jím úraz chodce mohl býti zaviněn a nelze tudíž ani 
v tomto směru do'voditi vinu žalovaných. O d. vol a c í s o u d nevyhověl 
ani dovo,láni žalobkyně ani žalovaného dělníka, v podstatě z týchž důvodů. 

Ne j v y Š š í s o ud, nevyhověv do'volání žalovaného dělníka, vyhověl 
dovolání žalobkyně potud, že uznal též náhradní povinnost stavitelovu 
a uvedl v tomtol směru 

v d ů v o de c h; 

Jest zjištěno, že správce domu, spoluobžalov·aný advokát Dr.. S. po
věřil žalovaného stavitele čištěním a posypáváním chodníku. Jak znalei 
slyšení seznali, bývají staviteli dle místních zvyklostí svěřovány všechny 
ať)iž udržovacf či jiné práce h.ez výjimky, takže dlužno za to míti, že 
prace, s posypáváním chodníku spOjené, ná'ležejí do oboru povšechné čin
nosti stavitelské. Tím, že žalovaný stavitel p-říkaz přUal, převzal k plnění 
všechny povinnosti ve vyhlášce purkmistrovského úřadu vypočtené, kde 
se zejména s1aruo;yí, že, utvoří-li .se náledí na chodnících, jsou majitelé 
domů ne·bo jich správcové povinni, dátí chodníky posypati pískem neb 
popelem dle potřehy i něko.Jikráte za den. Přesné pro'váděl1í předpisit 
těchto vyžaduje samozřejmě, by osoba, jež příslušné práce vykonávati 
má, dlela buďto v bezprostřední blízkosti určeného mista, by dle potřeby 
ihned zakročiti mohla, neb by jí, když nezdržuje se na místě samém, dány 
byly náležité pokyny, které by zar!lčovaly spolehlivé plnění jejich po
vinností. Žalovaný stavitel, jenž vúledem na své povolání čištění a po
sypávání chodníku sám osobně vykonávati nehodlal, ueudělil však osobě, 
jež měla práce ty vykonávati, žádných il]strukcí, aniž se, jak to pře-
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192 , l':~ vzaté jím p:ovHlnostr vyzaďovaly, přesvědčil, zda úkony, ve zmhtětté-~ ; ---~'-:::mltHt\>lrU-hyl--vazán ko fat' .:- .- -- --,'---'-. -, ---- - - ~ -
vyhlášce předepsané, jsou skutečné plněny; on to za sporu ani vůbec ne-: I něn, odepříti je nebyl \ 1 p~a~e Jemu podl,e smlouvy uložené, a opráv-
tvrdil, omeúv se na všeobecné tvrzení, že opětovně přiváděl polírovi " odevzdané, tak~vé byo Sl SPl ezem, nebo nastrole,jemu ~ za tím účelem 
na pamět řádné plnění povinnosti jeho, týkající se čištění a posypávání ! žalobcem upotřet.e1;é k ř~d1':11 P; ace n;ohla vykonati. Ze by spřežení, 
chodníku, Spolehl se takto prostě na stavbyvedoucího, na něhož přenesl vráceno již doznano~ k ~ ~e Ptl>'C! O;l1l bylo nezpilsobilé, bYlo by vy-
úko'l převzatý a o další běh věcí se nestaral. Toto opomenutí mělo v zá- . starosti měl a ani net S d~ e5'nos 1, z,e zalobce ho přece po 11 měsíců na pětí, že v kritickou dohu nebyl chodník před domem vůbec posypán, ním těm vytýkal Lečvr ~d ,~e b/ b, I po tu dobu nějaké vadv takové ko-ačkoliv ]lovrch jeho bVl následkem náledí kluzký. Tím je prokázána pří- je čeledínem a' z~ II ml, , ~ r ?mu tak ?~lo" lednal přece žalobce, který čiunru souvislost meÚ opomenutim žalovaného stavitele a úrazem žalob- nebezpečí když dOlll:I:

ICU O~1i J~7~ svc;enych poznati mohl. na vlastní kyně, což má v dl1sledku, že i on jest práv ze škody žalobkJini vzešlé, !lem prácě jemu ulože
,e

, e nez~uso ly:" mstrolem a uezpůsobilým pota-zvláště když tím, že přenesl úkol svůj na někoho jiného, nesprosti! se i povinností jeho slov~~nse po \~\~llIZ !,y',I~lc~' bylo,nejen právem, nýbrž ještě beze všeho ručení za zavi'nění, jež jemn samému na vrub padá. Na- žalovanému zmí~il se o ec o prekazkach pracc jemu uložené byl 

prosto podryben jest poukaz žalobkyně k §u 1313 a) ohl:, zák., z něhož 
dovolatel'ka snaží se dovoditi ručení všech žalovanSrch vyjímajíc žalova-
ného dělníka. Vždy! ustanovení to platí jen v poměru s m lu v ním, tedy' 
tam, kde úěkdo někomu jinému s m I o u vou k plnění ies t za vázán, 
v kterémžto případe ručí ovšem bezpodmínečně za vinu osob, jichž po-
užívá k plnění závazku smluvního, nikoli však v poměru deliktním, jako 
v tomto případě, K tomu ustanovení §u: 1313 a) obč, zák. se nevztahuje, 

Čís. 461, 

Byl-Ii čeledín poškozen zvířetem, jež jíž delší dobu znal a opatroval, 
jde o náhodu v jeho osobě. z níž nenl práv zaměstnavatel. 

(Rozh. ze dne 23, března 1920, Rv I 144!20.) 

Žalující čeledín, chtěje po práci vypřáhnouti kouě, jež měl již II mě
sícil na starosti, byl kopnut kOl!cm do nohy. Žalobě jeho proti hospodáři 
o náhradu škody pro c e sní s o udp r v é s t I i c e nevyhověl. D ů
vod y: Žalobnll nárok opírá se o předpis § 1325 obč. zák., jenž předpo
kládá zavinění ve smyslu 30, hlavy II. dílu o'bčanského zákonika, leč ža
lobci se Mikn v tomto směru nezdařil. Bylo zjištěnO', že žalohce v den 
nehody oral na poli, jež. bylO značně rozměklé deštěm, a že pluh, jehož 
používal, byl vadným. Tím kladeny bylY na koně veliké požadavky, 
čímž stali se velke neklidnými. Žalobce měl pnki přerušiti a prohlédnouti 
řádně pluh, l<dlyž viděl, že nesprávne oře, neměl však v práci pokračovati 
a tím koně přespř!Llš namáhati. Koně liC'byli zlí, a bylo vinou žalobw'Vou, 
že vypřáhal koně _ jež PO'.llmesíČní sluzhě již dobře znal - ihned po 
práci tak namáhavé, Nelze tudíž ze zjištěných skutečností vvvoditi za
vi'nčni žalovaného, ba naopak právem jest mHi za to, že nehoda nastala 
zaviněním žalobcovým, nehledě k tomu, že, j kdyby šlo o pouhou náhoon, 
stihly by následky její dle § 1311 obč, zák, poškozeného, jenž přivodil 
náhodu svým zaviněním, O d vol a c í s oud, potvrdil rozS\1dek soudu 
prvé stolice v.podstatě z týchž dúvodú, 

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

Dl1vody: 

prohlédnutí plllhu, je-li způsobilÝ k orání, nebo včasné zastavení orby, 
byl-li pluh vadný a koně nep'okoini, bylo věci žalobce, který námezdní 

Cís.462. 

(Rozh. ze due 23. března 1920, R II 54;20.) 

Žalo'bkyně, byvši postřelena třináctiletým hochem domáh I ' 
fo~š:~:;njí:'lli:l~řin~::~uSi tž odpočetla hodnotu zb?ií, jež . /~aťco~~ac I~~~ 
tentokráte zamítl D ů . o r 0, C e s n,I S? ~ d P. ~ ves t o t I C e žalobu pro 
žalovaný ď 28' b' v d y, Dle ~daJ'll zaluJlcI strany vystřelil nezletilí' 
; . ,ne. rezna 1918 na zalo'bkyni, Í'ež výstřelem tím b la na 

C~aelseu z!~dnetna. lš~oldU úr~zem tím vzniklou nemůže' však žalobkyn~ toho 
za a 1 na za ovanem' nebo! t'" ďl . k;ětna 1905, byl tedY, '; (}~bě úraz/(~8~~~e~nasei9i~~ ~:s~e~~~~ t:e

ro11; 
. ~ ';fPI:tň~r:d~í ~~~~~P~I;;;ti(~~o~~ ;e 1308~ ?bč. z~k. nový doslov,) Jde-Ii 

~nu osobu, jež ~á býti žalována. D~o§Pi~eo9t~,:~k;~k~~~a i~~~~ě š~~~~Č~j: 
ovo:, , nahrad1t1 ten, komu lze škodu přičísti proto, že nepřihlížel k n:

~~~~~~:"nlZ~~dVy ~i~tdryoVpám'k St věřenému; ~Nedocílil-~i p'o~k'ozený takový;n 
~ . , a eprve muze se ohratJtJ I lid· 'I' 1 
sko,di; mu způsohivšího (§ 1310 b ~ 'k) Ž " ' a ne ospe e 10, 
k dohiedu nad nedospěly'n j" '~dc'l za .~' e zalo?kyne, na osobě povinné 
be 'I k " .' IZ, za ~ a, poradem prava nahradu škody ato 
usÍa~~~e~~ §\~~b n~t::rd:l~, tlm mene pr~kázala. Předp'okladypro použilí 
k' " o c, ~.~ , nelsou toho casu dány a nebyla proto žalob
,ynr0j);avnena ned~speleho žalovaného na náhradu škodY žalovati O d
;iC~ : ~:i~á~~~ ~~ruSIl: k od;-olání >~alolJ~yně rozsudek soudu prvé sto
jednal a ji rozhodl' ~ o p~~ pra;:omocl zrusovacího-,'y~nes:ní ve věci znovu 
právního . " u \ od," ?ovolatelka uplatnule duvocl nesprávného 
že žaloba P~lsouzetm, dovOZ~IIC, ze první soud vychází z omVlného Dázo'ru 
, , e us anovení '" 1310 obč zák m' , t ' . , neměla úspěchu ř cl . , ',' a mlS o len tenkráte, když 
přísluší dohled :ad e~~~bha~f 1 zaloha o ~a~rad~ škody proti osobám, jímž 
chybnosti O' tom ~ ; d .' J§'cllovany:,u '; ,1308 obč. zák. Není po
vením ze všeobe~n~eng;~:I§ pl:l~~obC;kzak. l~st výjin;ečnÝnI ustallO~ 
do 14, roku není práv ze škod, ,~ c. z,: "'bkte;'a stanOVl, ,že ne,dospělec 

Civilnf rOi'-hoclnutl. II. J., JIm ZPUSQI ene. Jest takc spravno, že 
13 
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ručení, které zákon v případech § 1310 obě. zák. z duvodů slu,"osti 
ukládá nedospělci, ačkoliv mu normálně nelze přičítati zavinění, jést rll

čením podpl1rným, neml1že-li poškožený dosíci náhradcy škody na těch, 
jimž pro kulposní opomenutí povinné péče sluši přičísti zavinění (§ 1309 
a 1310 ohč. zák.). Nikde však v zákoně není stanoveno. že žaleM o ná
hradu škody na nedospělee dle § 1310 obč. zák. m u s í II ř e de h á zet i 
žalob a o náhradu proti osobám, jimž přísluší dohled nad nedospělcem. 
Vždyť i jinde zákon při podpůrném ručení takové povinl1Osti pi'edchozí 
žaloby nestanoví, stačíť na př. při rukojemství upomínka hlavního dluž
nlka. V tomto případě, ačkoliv není ani zjištěno, zdali někomu z osoh, 
naznačených v § 1309 obč. zák., lze přičísti ku'lposní zavinění, rodiče ne
dospělého žalovaného vY1'ednávali se zákonným zástup,cem žalobkyně 
o náhradu škody, nedospělcem způsobené, a dle tvrzení žalovaného po
škozené také plnou náhradu poskytli. Lze tedy zajisté i v nynějším sporu 
ziistiti, jak dalece dostáli rodiče žalovaného', kdyby bylo lze iim přičítati 
zanedbání povinné péče, povinnosti §em 1309 obč. zák. jim uložeué, a 
zdali nastal některý z výjimečných případů §u 1310 oibč. zák, v kterých 
zákocru podpúrnč i nedosp'ělci ukl::\ďá ručení za škodu zpÍlsobenou. Tyto 
okolnosti, jež soudu odvolacímu se zdají b:í'ti závažnými, 'nebyJy však 
prvním sO'udem v dl1sledku jeho právníhO' názoru, že náhrady škody, zpÍl
sobené nedo,spělcem, v každém případě sluši se nejprve P o řad e m 
p r á v a ,dommali na osobách, jimž náleží dohled nad nedospčlcem, vůbec 
ani probrány a zjištěny, pročež bylo ve smyslu § 496 čís. 3 c. ř. s. roz
suďek v odpor vzan' zrušiti a věc vrátiti prvému sLudu k pro}ednání a 
novému rozbodnuti. 

Ne j v y Š š í s -o li d zrušil k rekursu žalovaného napadené usnesení 
a uložil soudu odvolacímu, by, nehledě k použitému d·ůvodu zrušovacímu, 
věc znovu rozhodl. . 

Důvody: 

I odvolaci soud je toho názoru, že ruč~ní, uložené nedospěld zákonem 
v případech § 1310 ohč. zák. z důvodu slušnosti, jest ručením toliko pod
půrným, nemMe-li poškozený dosíci náhrady škody od těch, jimž sluší 
přtčÍsti zavinění pro kulposní opomenutí povinné péče, má však za t'o, 
že, kdyžtě není v zákone nikde vÝslovně ustanoveno, že musl se poško
zený domáhati nároku svého vůči těmto osobám žalob o ll, není pro 
uplatňování ná.roku ve smyslu S 1310 ohč. zák. podmínkon, by zmÍ
něná žaloba předcházela. V tomto přípa,dě nebylo prý toho zapMřebí, je
likož J'iž ze spisů vychází, že rodiče nedospělého žalovaného vyjednávali 
se zákonným zástupcem žalobkyně o náhradu škody, ji dle tvrzení ža
lovaného také poskytli a ostatně lze prý i v nynějším sporu zjistiti, jak 
dalece dostáli rodiče žalovaného své povinnosti dle § 1309 obč. lá'k. a 
nastaHi in tedy případ' dle § 1310 obč. zák Avšak sluší poukázali k tomu, 
že otázka, vYho'věli-li rodiče své povinnosti dle § 1309 obč. zák., není 
vŮ'hec předmětem tohoto sporu a že žaloba nečiní proti rodičllm žádných 
nároků, ba ani netvrdí, že nebylo lze náhrady od nich dosíci. Nemá tedy 
soud v tomto sporn příčiny, by se s touto otázkou zabýval. Dále vyplývá 
jasně ze smvnání obsahn §u 1309 a 1310 o'bč. zák., že škody, nniklé 
činem nedospělých osob, jsou ph,d:evším povinni nahraditi' ti, jimž škodll 
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přičitati, protoie nedohlíželi ua osob' .. 
že případné zavinění jej"ieh nen'l ,;.' 'd J,' J1m ~ 'opa.trování-s-věřené. dále 

Vl' b " za ne so'uv1s10stl' . v , ' spe e -'Oso' Y samlé n6brž že j'e t ' ' se ZaVInelllm nedo-
d "' ' J S samostatnym a nezá " l' -, 

po pume Povinnosti nedospělé osob _ cÍl. § " VI~ ym na pnpadné 
nedospělé osobě nabývá vúbec o y b ze . e 1310 obc. zák. nárok vůči 
štěno, že nelze dojíti náhrady u~~~o nosÍ! ~~prve t~hdy, když jest zii
nedosp.ělé osobě samé předpokládá t~/oz~rcl. Uplati1o'~á?í nároku proti 
oso.ba není k náhradě povinna ncbo n;' ~':' by!a prokazano, že dozorčí 
otazka múže býti řešena toliko zvlášin,emuze. nahrady Poskytnouti. Tato 
zením okolno'stí a ne.!ze Op'omenu.tí př~~l ;po,~em, mkol1v jmakÝm posou
prý také ve SPOTU Proti nedospělé OSOb? lozl o: sporuomlo'uvati tím, že 
d<Yzorčí osoba povinrwsti §em 1309 b~ e ~: Z}1Slitl, ja,k dalece vyhOvěla 
že není v zák·oně výSlov~ě, stanoven~ :" za "J! u.l?z~en~. Tvrdí-li se dále, 
osobě musí se stHi žal,o bou stačí po' .~'? u~la~lOvam ~arqku vůči dozorčí 
to~o vš~m výslovně nepravl, že však

u az~ 1 temu, z,: ~ 1309 obč. zák. 
skem zakaně nvedená "žádati náh d nem pocbyb~o, ze ;,:lova v občan
a že ji'naká odChylná ustanovení ra ~~( znamen,aJl ,uplatnovati žalobou 
jemstvÍ', kde stačÍ' pouhá u'Pol11ínk~ n: P:-f., o p~d~urn~m ručení při ruka
novení, jichž nelze e:xtensivn'ě V:k;~~~iO dl~zmka~ I~OU vyjimečná usta
tvrdí, že žádala již zažal(Jvau'Oll ča'stk .. ;;tatne zal9bkyně ani ne-
h .. 'cl • u marue na 0,01e d'oz,o x' N' aleny o vo,laclm soudem není tedy ~,' v v ~ "' r,-,l. azor 
zrušeno a odvolacímu soudu ulože~osp~avu!: ~rocez bylo rozhodnutí jeho 
názor znova fO'zhodl. " 'I' vee ez ohledu na svúj dříVější 

Čís. 463. 

Právo dobývati na všechny b d " , 
nepra~idelnou osobní služebností.n ouel casy hbnu na cizím pozemku, jest 

Pravo, zanikající smrtí oprávn' 'h • 
kup~e ied~otliv~e, úmrtímmajitelee~~:~.pomine. bylo_ll prop\ljčeno firmě 

Zaloblllm duvodem jímž iest d" . ' 
kový přednes, z něhoŽ odvozu'e s,:: _ vaza~, J,est práv~í poměr a skut
nárok vyplývá ze žalobního dúvlOdll zalob~ narok. Otazku, zda žalobní 
na právní stanovisko žalujíCí str ,posuzuJe soud samostatně, bez ohledu any. 

(Rozh. ze dne 23. března 1920, Rv II 26/20.) 

Vlastnki usedl'Osti čís pop 7 R v • 

s firmou "Karel M l' .v ,_. uza,vrel, dne ll. listopadu '877 
čÍs. 7 v R. patřící~~ s:a~~~~i ~lehl~lz se za;rázal'i »na všech ke gruntu 
všechny budoucí časy kopati n~ehattm\ ~t~ora tk si1nén;1] ohni P~tří, na 
kopání hlíny t . 'ht. a a e v Om samem poh mlsto pro 
k ní pone.eh~ti· ~. ~:~á' ~l~c Er~ vykorparrocu hlí,,:~ a pr·o boudu a cestn 
U,untu, právo hlínu. kopati~ m;;rm:m~a K~r~ M. z,adný, ani mail!el toho 
!tlmu na své útrat k . ". re. . zavazala Se tO'I1'tO umluvou 
14Y. k" y opatI a majItel! grllntu, njednanou cenu o,d 101<; d 

• reJ caru za 1 Q podle' k ť hľ l' . ,- O' 
beZPotřebnO'u 'k ',.v J: os I, ln~ P, a liti a při- kopání na poli žádu'ou 
Karel M pov(Y~e odu ~edelaÍl a prazdne dllny zaplniti'. ](:oncčně bylo firmě 
l'Osli Č. i v R nO't":: Dna t,uto. Sl.n!o.uvu sobě na svoje útraty na used
bylo pak ve . gru~ 0- mho'Vne zJlsi1i1 nechati mohla«. V pozemkové knize 
hlínu a SPOI~l~~~~';~lr:l.:"tKlarel Md·lvtěleno právO' do,lovati ohnivzdornou 

" Zl e e use OStl pro vyd'oliOvano-u hl',nu' ' prene-
13' 
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chati mí~sto' a cestu. Usedlost č. pop. 7 v R. přešla do nov.ých rukou. 
Karel M., majitel zmíněné firmy, zemřel a na základě odevzdací listimy 
vtělen převod zmíněného práva ve prospěch Arnošta K-a. Nynější vlast
níCÍ usecřlosti žalovali Arnošta K-a, by vydal prohlášení zpúsobilé ku vý
mazli' svrchu uvedeného práva! a opírali žalobu po právní stránce najmě 
o názor, že právo-, O' něž tu jde, n.ení ani služebnosti, ani právem pach
tovním, nýbrž že tu· jde o čistě obligační právo a závazky, ply·noHcí ze. 
smlouvy kupní, pokucl se týče ze smlouvy innominátní, jež vůbec ne
bylo přípustno vtěliti. Pro c e sní so udp r v é s t o I i c e žalobé vy
hověl. D ů vod y: Především dlužno řešiti otázku po právním rázu 
úmluvy ze dne ll. listopadu 1877, o kterou tu jde, totiž, zdali přípustno 
zařadHi- práva z ní plynoucí mezi práva jmenovaná _ V'3 9 knih. zák. a, v př'í
padě zá,p'Otné odpovědi na tuto otázku, zabývati seclalší otázkou, zdali pří
pustno rozsudkem naříditi v~'maz práva, v pozemkové knize zapsaného 
přes to, že zápis ten již se stal právoplatným. Práv·o, firmě Karel M. za
dané, nelze považovati ani za věcné právo ani za realní břemeno.; neboť 
firma nenabyla práva k pozemkům bez O'hledu na vlastníky pozemků 
(§ 307 ahč. zák.) a reálním břemenem vymzumívá se sOlxkromoprávní 
na ncmavitO'sti ležící závazek ku pravidelně se opakujícímu pLněnLDle 
úmluvy má firma Karel M. právo, ohnivzdornou .hlínu z pOlzemkft ža
lobcu sobě přivlastniti, což jinak proveditelno není, než adnětím částic 
podstaty pazemků, které se dolaváním pro majitele částečně zničí. Ze 
sku·tečně dolováním se POzemek porušuje a že smluvní strany si byly 
10iho v~doméY, plyne z toho, že dle úmluvy firma Karel M. jest povinn", 
prázdné dílny zaplnih a při kapání na poli nepotřebné ško,dy nečiniti. Do
laván! v hlaubce ne příliš velké a při opatrném kopání a zaděláni v.Y11<o
pané prostory musí míti a má vliv na vzezření "povrchu orné půdy, z če
hož je parno, že odnětí hlíny jest tatožné s částečným ničením po'zemku. 
Nemožno pr.ato úmluvu považovati za smlouvu nájemní (pachtovní) a ne
třeba šířiti se a tom, zdali jsou tu dalili náležitasti pachtovní smlouvy, 
totiž určité nájemné a mčitá doba pachtovní. Tatáž úvaha jest překážkou, 
by práva, ve prospěch firmy K:arel M. a nikaliv ve prospěch nějakého j>
ného pozemku propůjčená, se považovala vůbec za nějako'u služe,hnast 
nebO' nějaké věcné práva, Nebal právo totO' uhasne sama sebou, až hude 
ohniv2)c1orná hlína na po.zemdch žalobců vyčerpána, COž 'žal;ovan\,T sám 
připouští. Z toho plyne, že se jedná a spotřebovatelnou věc a ta nemůže 
býti předmětem služebnosti. Nemllže býti řeči ani o tom,že aspoň právo 
ku postaveni boOu.dy a ku cestě k uí jest služebností, nebo! právo postrádá 
určitosti, jaké zá1<on vyžaduje v § 12 kn. zák. při slu·žebnostech.Jde 
o čistě ohligační poměr mezi smluvními stranami a jest proto oprávněn 
závěr, že zápis smlouvy se stal jen následkem právního omylu jak stran, 
tak soudu povoHvšího zápis ·<lo pozemkové knihy. Pravda ovšem, že prúvo 
na dolování ohnivzdorné hlíny na půllánu žalobců bylo vtěleno a na žalo
vaného převecleno, a že dotyčná usuesenl knihovníha soudn formálně na
byla právomaci, než tím nemohl obligační záva·zek státi se právem vě~
ní'ma vl<Jlad, příčící se kni,hovnímu zákonu, nemohL se státi neo.clpíratel
ným, nebo! soukromá práva plynou jedině ze zákona (§ 1 obč, z{tk.). 
Zá,pis, který se příčí zákmm (§ 9 ku. zák.) nezakládá se na zákoně, jím 
tedy nemohla· firma žádného soukromého práva nabýti. Dle § 1455 obč. 
zák. lze vydržením nabýti toho, čeho vůbec lze nahýti. Zápisu zakáza-
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nél~o :§em 9 kn. zák: .nelze nabýti a proto nelze jej ani v:ydržeti ani pro~ 
Ir~lcetl. Ustanov~l1í §§ 61 -" nás!. kn. zák. předpOkládají vklady po záko'nu 
PI'?Ustn~" mkohv PI~otlza~onne. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. 
D u.V? d,. Od~~olac!'m duvo,dem nesprávného právníhO' posouzení brojí 
od'volam protl nazoru s~ud~ prvé stoUce, že práva, jež zadána :byla firmě 
M., smlouvou ze dne ll. IIstopadt! 1877, nejsou, ani právy věcnými. ani 
pravy pachtnvnjrni a že se tudíž p·odle § 9 kn. zák, nehiodí k zápisu do 
kmh"POzeml<Jovych. Tohoto. odvolacího důvadiu zde nenÍ, Výhradl1é právo 
~ovbJ van Oh~ll:zdornou hlmu, na -pozemdch, nyní žalobcům nálež,eikÍch 
Jez by!o zmmenou smlouvou firmě Karel M. pro všechnYbudaucí" čas; 
propll~'ceno, není reálním břemenem, poněvadž nezavazuje majitele po
z~mku k opaku'jícímu se plně~í. Mínění odval,atelovo, že v roce 1877, My 
Za?,S ,bJ.l povolen, byl takovy zavazek pokladán za reální břemeno a ze 
pra;lil P?va~u Jeh? dlužno POsuzovati podle názoru, tehdy panovavšího, 
nenl spravn.ym. Zak~nodá'l'ství se v té pří'Čině o'ď daby, kdy hyl zápis 
p~volen, llljak nezmemla, a, nelze-li nyní závazek pakládati za reální 
b~em~n?; ne~ylo lze pokládatí jej za lakový ani tehdy. Rovněž dlwžno 
pnsvedCiŤ1 naZOru prvé stoHce, ž-e smlouva, o niž: jde, není ani smlo,wvou 
pachtovní.. Vlastním účelem smlouvy bylo dobývání ohnivzdorné hlíny 
v pD-zemc:c~' se .nacházej-Í'd, tudíž ni!koliv užívánÍ' pozemků, šetřk pB tQil~ 
podstaty JejIch, nýbrž nao.pak odnímání a spotřebování částí jejich ])Od
~taty. Ne'~ost~vá! se tudíž smlouvě ná.JežHosti nájemní slli1louvy, podle 
li. 109? o~e .. zak., podsta!né, totiž že nebylú přenecháno užívání nespotře
blte~ne ,ve CL Pravo, uŽ1Vati i ·povrchU' pozemků, pokud toho lm dolJý
vall! hlIny lest zapotřebí, a právo, postavÍ'Íi boudu a zříditi cestu jsou 
Po:u~Y:ni )Tedlei'~ími ovrávněními, j'ež na právní, povaze smlouvy nÚ:!ehož 
nemem. Ze by Jen povr,ch pozemků byLo lze pokládati za hospodářskou 
Jeho ~odstatu, Jest palme nesprávné. Naše záko·ny neznají obmezení vlast
metvl co do hloubky pozemků a p-řiznávají vlastníku pozemku i všechny 
nerosty, !,okud nejsou kll kutání vyhrazeny, ať se nacházejí v jakékoliv 
hloubce. Z !oh<: plyne, že jest pro posouzení věci vedlejŠím, dobývá-li se 
ohmvvd'Orna ~hna na povrchu pozemků či ve hl'Oubce, a má-Ii dolování 
vlIv na vzezrení povrchU! orné půdy čili nic. Smlouvu nelze však také 
ještě, z jiného diivodu považovati za smlouvu pachtovnLK podstatě pach
tovm smlouvy patří časové její obmezení. Doba trvání mlis] býti určitá 
neb?, je-li neurčitá, musí h:frti obmezcna právem vy,povedi,. V tomto pří~ 
pav~-e _ byla .smlouva uzavřena »na všechny budoucí časy«. VyČerpáním 
IOZlsek ohmvzdorné hlíny pominulo by ovšem i právO' dolování, poněvadž 
by se stalo bezpředmětným, ale kdy se' tak stane iest neur'Čito a nemůže 
tudÍ'ž b1'ti o tom řeči, že -smlouvou bylo přenecháno užívání na ur6tou 
~obu (§ 1090 o'bč. zák.). Naproti tomu nelze přisvědčití mÍ'nění prvé, stalice, 
ze pravo ze smlouvy ze dne ll. listopadu 1877 nemůže býti ani služcb
n?·stí, P?l;ěvadž předmětem smlouvy jest věc' spoHebiteln{,. § 477 e>hč. 
z~k Ulvadl ":"'ezl, pal'ními služebnostmi pocl' čís. 6 též právo, kameny lámati, 
msek 'ko,pab, vapna páliH, tudíž práva v podstatě táž, jako právo firmě 
Ka":.el M. zmíněnou sm]ouvO'u zadané. Účelem smlouvy bylo zaiistititrvak 
pot,rv~b.nou surovinu pro průmyslový závodl oprávněného a k tomu cíli 
zatlz~tI stat~k s!O'užid ~ávazkem proti kaž-dému jeho držiteli účinn}"Tm, 
klerru: ~aJltel pozemku byl zavázán, Ve prospěch určité osoby trpětí 
dobyvalll h'lmy na svém pozemku a zařízení k iomu potřebná. Právo 
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firmy Karel M. vykazuje tudíž všechny známky služebnosti. Pozernkovou 
sfužebností nebylo. poněvadž podle smlouvy není právo služebnosti spo
jenoi s držbou nčj3iké nemovitosti. nýbrž bylo nepravidelnou služebno"tí 
osobní podle § 479 obč. zák. Osobní služebnosti uhasnou smrtí oprávně
ného, leč že byly výslovně na dědice rozšířeny. Podle smlouvy příslušelo 
právo služebnosti firmě Karel M. I'irma jest pouze jménem, pod kterým 
obchodník provozuje své obchody. Oprávněným tudíž byl tehdejší majitel 
firmy. Jelikož právo služebnosti podle smlouvy na dědice rozšířeno ne
bylo, pominulo úmrtím tehdejšího majitele firmy a nepříslwší více žalo
vanému jako jeho dědici. Zápis práv, o který jde; byl tudíž původně plat
ným, stal se však neplatným tím, že úmrtím oprávněného odpadl právní 
titul, na němž zápis se zakládal, a je tedy neplatným. i převod těchto 
práv na žalovaného. 2alobci se proto právem žalobou podle g 61 kn. zák. 
-domáhají' jehO' výmazu. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dovolání mimo. iiné z těchto 

dÍlvodů: 

Ani se stanoviska právníhol posouzení v,ěci nemohlo dovolaní zviklati 
napil'deným rozsudkem. Jde hlavnč o otázku, jaký význam dlužno phklá
dati spornému právu: ,dolování, a ,dotyčnému knihovnímu zápisu a zdali 
žalobci vzhledem k uplatňovaným skutkovým okolnostem prokázali ná
rok, aby bylo právo vymazáno. Ohledně první otáczky sdílí nejvyšší 
soud názor odvolacího souelu, že právo, vtělené pro firmu Karel M. sluší 
považovati za nepravidelnou osobní služebnost dle § 479 obě. zákona, 
a poukazuje se v této příčině na sprá'Vné důvody napadeného rozsu·dku. 
Názor dovolatelův, že spornč právo sfuší pokládati za reální břemeno, 
jeJiikož llóclo'bná práva v době vtělení sporného práva za talwvá byla 
považO'vána, oibzvláště, když zákon pnjmu reálního břemena nedefinuje, 
není případným, to tím méně; kdyžtě občanský zákon podobná práva 
jako: lámati kámen, kopati písek v § 477 čís. 6 obě. zák. výslovně za polní 
služebností llvá,díÍ a násl;edující §y 478 a 479 obč. zák. mají na mysli, že 
1 služebnosti, které bývají pravidelně samy co sobě pozernkovými; mDho'u 
býti povoleny ve formě užívání věci nebo požívání jako mimo-řádné 
osobní služebnosti a nenr tedy třeba sporné pr<Í;vo, při němž nejde o sou
kromoprávnÍ' závazek ku plnění pravidelně se opakuJícímu, vtesnávati do 
jiného nevhodného pojmu reálního břemena. Podobně i výhody, jimiž 
snažÍ se dovo1atel prokázati, že přenechání užívání pozemků za účelem 
kopání ohnivzdorné hlíny, hluboko v zemi se nalézající, múže býti pří
padně pře·dmětem pachtovní smlouvy, nevyvracejí oI5ačného náz.oru od
volacího soudu. DIU'žno klásti ·důraz na to" že nebylo propújčeTlo' právo 
pravidelného užívání věci bez ujmy jejl podstaty, nýbrž právo dolovati 
a získati ohni'vzdornO'u hlínu v pozemku s.e nalézající, j-ejí.ž zásDba v kratší 
nebo dlelší dohě se vyčerpává, čímž se tento' obsah pmemku navždy 
odejímá. NezbJ'lvá pr,otoi než ve shodě s druhou stolicí vycházeti s toho 
stanoviska, že jedná se zde o osobní služebnost" shora naznačeného, ľáz~l. 

ldepak ještě o otázku, ,odpovídá-Ii vzhledem k důvodu, na kterém 
se žaloba zakl&dá, zákonu, by právo to bylo dle žádosti žalohců vyma
záno. V tétO' příčině budi'ž předesláno, ;;e, jak správně podotkla druhá 
stolice, platí dle § 529 obč. zák. zásada, že osobní s),užebnosti pomíjejí 
pravi'delÍ1ě smrtí o-právněného, nebylo-I~ výslovně llTČenO, že se vztahují 
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i k~ dědicům. Takového ustanovení tu není a nastal tedy zánik osobní 
sluz:bnQstJ. Tomll nevadí, že právo bylo propůjčeno dlle znění úmluvy 
flr,;,c Karel M., nebot, jak správně uvedla jíž druhá stolice, je firma p,ouZe 
Jmen~m, ?od kterym obchodník provozuje obchody, a uerovná se nikterak 
oso:be ~ravn:ckéc ?xistující vedle fysické oSDby. Namítá-li dovolatel, že 
k ,u.mrtl opr~vnene osnby Jako k zalobnímu důvodu přihlíženo býti ne. 
muz~; p~otnze se žaloba o. tento důvod prý ani neopírá a rozhodnutí musí 
se pr!sne,.o~meziti u~ to, Je~li právní 'dÍlvod v žalobě uplatňovaný opod. 
~tatnen, ,cll, 11!~;. ~lus~ uvestI, tot~: Objem procesní látky, pmti kterému 
za!ovany ,se ~aJltr ma, Je urceu zalobním dtlvodem a za tento nutne> po
kl~d~tI pra~m:. poměr, na 'kterém žalobce nárok svůj. VŮtči žalovanému za
kla~a. !' cm treha, by tento žalobní dllvod byl žalobcem označen nebo 
sp:a:-ne p'oJme~ován i POl právní stránce. StačÍ, když jsou v žalobě do
tyene .?ko~nostJ t':.rz,en~, tím ;opúsobem, že ze skutkových údajů žaloby 
za sPlav~eho POWZ!Íl PrJ?adnych hmotných zásad právních plyne správ
nost a d,uvDdnost zalobm prosby. Dle toh~ jest v tomt,o případé po,suzo
va,h, c~ ~est,}u ž,?-.Jobním důvodem. V té pří-čině žalobce žádost SVOHl Qlvsem 
v prvn.,_rade opr~l,~ to, že smlouva, mallc toliko známky kupní smlouvy, 
l1~~O te::, 1l1n-"mmatl11~o kon,trakt~ ve smyslu ~§ 921 a 1173 obč. zák., není 
vuhec z~dnym z o~ech, prav, Jez dle § 9 knih. zá'k. mohou. býti do po
zemk~ve kmhy zaplSovana, a ze ,tedy sporný zápis byl a je dosud nepří
pust~:~, pr~čež, a~koliv formálné nabyl právomoci, přes to S]Uiší jej jako 
IleEravc;'11 vaznO'UCl odstral11tl. MImo to však (}dvolávali se žalobci již 
v zalobe !.na to, ,že k~ihovní zápi,s, původně pro firmu Karel M. vtělený, 
byl pozel':11 na zaklade odevzdací listiny ze dne 9. úno,ra 1918 p,řeveden 
ve prosllecn ulllversálního dědice Arnošta J(l-a a že žalobci sami nejsou 
a~ol Jakoo ?'sobní kontrahenti více vázáni' na smllouvu, uzavřenou j.ejich 
pr:d~hudcl. Z to.ho vyplývá, že žalo'bci dovolávají se i toho d'ůvoclu že 
~~a'ZdTrn:. ZPú~ob~m n~stal ~ánik spornéh,o' práva a že i pro'to neprá~em 
, pozenJl<:ovc kmze vazne. Zdla toto tvrz,em ohstOjí, iest věcí právního po
sou'zení ~ pro,(o přísluší soudu, by si při zkoumání této ,otázky vybral ze 

. skut~o;e podstaty ony okolnosti, jež s hleciiska svého právního názoru 
poklada 3a směrodatné a roz.hodné, předpokládajíc ovšemže žaluiící 
strana pr~dn~sla v líčení dostatečnou látku, by bylo lze s~olehlivě po
SO~~ltl pravlll poměr mezi stranami. Tento předpoklad tu je, ačkoliv ža
lUllCI strana s hlediska svéh·o právního l1ázom na dotyčné okolnosti ne. 
kl~dla. zvlá~štního dMazu. Z těchto úVaJh dlužno tedy v této otázce dojíti 
k, usudku, ze odvolací soud nevykrodl v mezí procesní látky a že nebylo 
tr,eb~,. snad zvláštní změny žaloby, by mohli sou,d i k řečeným okolnostem 
pnhhzetl. 

Čís. 464. 

Hospodářská správa velk()statku jako tak()vá nemá procesní způso
.bilostL 

(Rozh. ze dne 24. března 1920, R I 161/20.) 

. Ž~lována byla »)hospodářská správa v N,«, O d vol a c í s 0- II d, roz
hOdUJe o- odvDlání žalované, zrušil celé předcho'zi řízení jako zmatečné 
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a žalobu odmítl. D ů vod y: Jako strana žalovaná označena jest v ža
lobě »liospodářská správa v N., zastoupená správcem P." - Zalovaným 
může býti jen podmět právní, mající způsobilost býti stranou, t. j. způso
bilost býti podtnětem spam, jež kryje ~se úplně se způsobilostí ku právům. 
Nejen osoby lysické (§§ 18 a 19 obč. zák.), nýbrž i právnické jí požívají 
(§§ 26, 27, 539 o,bč. zák., §§ 74, 75 j. n., §§ 105, 373, oelstavec třetí c. ř. s.l. 
Novoclo'bý vývoj práva vedl k tomu, že kromě osob právnických ve vlasl
ním slova smyslu přisouzena byla způsobnost, býti stranou, i různým 
sdružením ,0s'Ob jako útvarům práva společenskéhO' na llř. obcho,dním spo
lečnostem, společenstvům, těžířstvu (sr. čl. IV. čís. 2 uv. zák. k c. ř. s.) 
a z důvodu vhodnosti také souhrnu účastníků určitého právního poměn, 
na vř. maHtellů dílčích dluhopisů, majiteli svědčících nebo rubopisem pře
voditelných, konkursnimu věřitelstvu a P. Od způsobilosti, býti strano", 
dlužn" rozeznávati způsobillost ke sporu neboli procesní, t. j. způsobilost, 
samostatně. na soudě projednávati, jež přísluší těm a potud, kdož a pokud 
samostatně platné závazky podnikati mohou. Jen osoba, která má tuto 
vlastnost, míl~epodle § 1 c. ř. s. u soudu jako strana, aj aktivně,ža
ltr~íc, nebo pasivně, jsouc žalována, Vystupovati a jednati. A právě pro
cesní způsobilosti "liospodářské správě v N.« se nedostává, nebol není 
zajisté ani o'sobo11 lysiclmu, ani osobou právnickou (není! při ní zosobněn 
ani účel nějaký, ani podklad jeho, soubor osob aneb úhrn jměnO a není 
také takovým subj'ektem právním, jemuž mohla by býti podle toho, co 
shora bylo uvcd'cna, přiznána způsobilost ku právům, totiž k nabývání 
jich a ku přijímáni samostatných pla'tných závazků. Není jich nositelem, 
nýbrž pouze představitelem a výkonným orgánem onoho právního sub
jektu, jemuž náleží jmění, jí ku správě svěřené. Práva, jichž nabývá, a 
závazky, j'ež pOdstupuje, nepřecházejí na ni, nýbrž na onu osobu, kterou 
v mezích ll'clěleného jí zmocnění zastupuje a jejíž vůli plní. účinky práv
ních jednání, zejm·éna od ní uzavřených smluv, Dostihu~í tedy jen 'Oso'bu 
zastollpenou (~ 1017, obč. zák.), jež v žalobě vůbec nijak oZ11<tčena nebyla 
(§ 75 čís. 1. c. ř. s.). Že "li05podářská správa v N.« ani s hlediska hospo
dářské své funkce jako orgán, vedoucí správU\ majetku neznámého vJast
níka v N., není úplně samostatna, vysvítá i z té okolnosti, že na spise od
volacím uvedena jest vedle ní ještě vrchní správa v Z" které patrně jest 
podřízena. Tím méně tedy lze jí přiznati oprávněnost samostatnostisub
jektu právního. Ostatně jest otázkou, není-li veIkostatek v N.majetkem 
stá tl!, který ve sporu musel by býti zastupován finančníprokuraturou. 
Z řečenéh'O ,plyne, že nejsouc subjektem právním, nemůže na soudě jako 
strana jednati a nedostává se jí tedy ani pmcesní způsobilosti ve smyslu 
§ 1 e. ř. s. Na nedostatek tento hleděti jest podle!} 6 c. ř. s. z poviun"sti 
úředni v každém období sporu a jest takového rázu, že jej odstraniti 
nelze, jak z vylíčené jeho povahy jest zřejmo. 

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

Důvody: 

Odvolací soud, zcela správně dolíčil, že hospodářská správa jako ta
ková nemá procesní způsobilosti. Důvody tahoto stanoviska vývody re
kursu vyvráceny nejsou. Zdůrazňuje-li se v rekursu praktická neudržitel
nost názorn, z něhož vycházel soud odvolací, stačí podotknouti je'dinak, 
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že praktické potíže záležejí v jádru věci v tom, že jest žalúbce nucen. 
by zjistil, čí jest statek, jehož hospodářská správa zavdala podnět k ža
lobě, a by dle toho řídÍ'! žalobu na osobu, jeiímž zmocněncem hospodářská 
správa byla a již jedině bylo by pak lze žalovati, jednak, že rozsu,dek. 
směřujítí p,roti hospodářské správě, jež jako tal<ová nemá právní osob
nosti, byl by na dobm bezcenným a nevykonatelným. Ježto pak žalobce 
houževnatě trvii na t'om, že ch,," míti žalovánu hospodářskou správu jako 
takovou, nelze ,proti jeho vůli vycházeti z předpo'kladu, že snad jen nedo
patřením- žaliOvá'll jest zmo'cněnec místo zmocnitele, a nelze pokusiti se 
o nápravu, jež za tohoto předp'o.kladu byla by snad mužnou. 

Čís. 465. 

Zákon o statkových úřednících (ze dne 13. ledna 1914, čís. 9 ř. zák.). 
Ustanoven.1i úředník na dobu několika let proti iednóroční výpovědi 

s tím, že po nplynutí doby té prodlužuje se trváni služby o další určenou 
řadu let, neužije.li žádná strana výpovědi, lze výpověď dáti pouze rok 
před ukončením p'rvotně ujednané doby služební, nikoli I za jejího trvání. 

Byv bezdi'tvodně propuštěu ze služby, má úředníK ihned nárok, na 
všechny služební púžitky, připadající na zbývajíCí služebni dobu. Musí 
však dáti si sraziti to, co dle § 1162 b) obč. zák. i jinakémn zaměstnanci 
se odpOčítává, 

V tom, že zaměstnavatel, věda o důvodu propuštění, důvodu toho bez 
zbytečného otálení nepoužil, lze po případě spatřovati zřeknuti se tohoto 
důvodu. 

(Rozil, ze dne 30. března 1920, Rl 140í20,) 

Zalobce přijal místO' ředitele panství žalovaného smlouvou ze dne 21. 
července 1916, v níž bylo ·ohledně trvál1í služebníhO' p'Oměru stanoveno: 
»DOIba ustano'vení služebního, ,určuje se na 10 let s jednofloční vj'rpovědí. 
Po uplynu,tí d'O'by té prodlužuje se trvání služby o dalších 5 let, neužije-li 
žáiclhá strana práva výpo'iědi." Žalobce nastO'u'pil slu7Jbu dne 1. září 1916. 
Zalovaný dal žalobci dne 20. listopadu 1918 výpověď a pO'skytl mu slu
žební požitky do k!once prosince 1918, načež byl žalobce zaměstnán v rúz
ných podnicích. ZaJobce domáhal se platu i ostatních služebních požitkú 
za dobu až clo, 31. srp,na 1926, uváděje, že žalovaný mu dal výpověď bez
důvodně, proti čemuž žalovaný uváUií celou řadu sl~lžebních pokleskú ža
lobcových, pokládaje je za dostatečný důvod ku propuštění žalobce ze 
služby (§ 29 úkona o úřednících statkových). Pro ce sní s O' udp r v é 
s t o li c e zamítl žaIo'bu pro tentokráte, poknd šl,o o zažalované požitky 
služební za dohu až do 30. l'islopadu 1919; iinak zamítl žalobu vúbec. D ú
v 'O dy: Je·clnotliivé žalovaným uváděné lloklesky služební nebyly soudem 
uznány dostatečnými důvody propuštění. Naproti tomu odůvodněna lest 
námitka žalovaného, že byl oprá'inen dáti žalobci kdykoliv Výpověď.' Ze 
znění smlouvy plyne, že doba sl11žební smluvena byla na 10 let, že však 
poměr služehní rO'Lvázán mohl býti po pře,dchozí j'e,d'noroční výp(}včdi, 
hyko1iv kteroukoliv stranou. Zalovaný ,dali žaIo'bci výpověď 20. listopQdu 
1918 a měl tedy žalobci služné až do 1. prosince 1919 vYllláceti a ostatní 
l}ozitky poskytovati. NespO'1cno jest, že obdržel žalobce služné i ostaln; 
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rdilky do 31. nf<}SítlC-,,--tmHIesri1em/11"'@cw.nTI'm;alJY-tatutrctiB'~re-,~,[-"--' 
! 1 měsíců služné s ostatními služebními emolumenty vyplatil. pří
sluší dle § 32 zákona ze dne 13. ledna 1914, čís. 9 ř. zák; na slu,žném 
a ostatních požitcích (n;ihrada za palivo, tantiema atd.) za II měsíců 
celkem 11.881 K Ol b. Naproti tomu musí si nechati žalobc·e sraziti dle 
§ 1162 b) ol>č. zák. to, CO' obdržel v téže době na služném od svých pm
dějšíeh zaměstnavate'lů, což činí 9.262 K 5.0 b, t"kže má celkem k požaďo
v:ícní do I. prosince 19'19 2.618 K 51 h. Ježto však tento peníz ve smyslu 
§ 10 zákona ze dne 13. ledna 1914, čís. 9 ř. z. nebyf v době podání žaloby 
splatným, bylo žalobu ohledně tohoto peníze pro tentokráte (§ 1162 b) 
obč. zák.), ohle<lně ostatnÍ' částky pak vůbec jako bezdůvodnou zamít
couti. O d vol a c í s o u d zrušil k odvolání obou stran wzsudek a 'na
řídil soudu prvé stolice, by, vyčkaje pravoill'oci, ve věci dále jedna,l a ji 

znovu rozhodl. D ů vod y: Se služebním poměrem, ujednaným na určitý 
čas, nesnáší se nikterak výpověď, nebo! by to tajilo v sobě odpor v do-
IDžce (contra>dktio in adiecto). Proto také zákon vždy a všude rozeznává 
mezi slu'žbou na určitý čas a službou na nemrčitý čas a pouze při této zná 
rozvázání výpovědí (§ 18 zákona o úřednících statkDvých, § 19 z",kona 
o obch. pam. a j.), rovněž tak při nájmú. Smlouvu, která určuje dobu slu-
žební na 10 }et a ustanovuje zároveú jednproční '_,v~TPlQlvě'ď, dlužno tedy 
i nyní, kdy původní 'doslov!; 914 obč. zák. už neplatí, vyložiti tak, že v ý
pověď nesmí nijak alterovati trvání lOleté doby slu-
že b II í, a že tedy má ustanovení o ní pouze, ten význam, že je jí možno 
zameziti prodloužení. služební dohy o ,dalškh.pět let, jak to také druhá 
věta výslovně vytýká. Mylně tedy prvý soui! pojímá smlouvu, maje za 
to, že sice uQ;avřena byla na 10 let, a že každá strana má právo rozvázati 
ji kcIykoUv jeclnoroční výpovědí. Tento výklad obstáti nemůže, poněvadž 
by pak ustanovení, že smlouva sc uzavírá na 10 let. nemělo pražádného 
v:\Tznamu. Z toho vyplývá, že žalovaný mohl služební poměr rozvázati 
předčasně (t. j. přecluplyuutím 10 let či před I. zářím 1926) toliko tehdy, 
měl-li důležitý důvod ku, předčasnému propuštění žalovaného PO roezmnu 
§ 29 zá:kona o úř. stat. A takový on uplatímje, o čemž níže. Prvý soud 
neuznává, že tu byl platný důvod k propuštění, nýbrž uznává plntno'st 
jednono'ční výpovědi, al'e přece užívá ~ llG2 b) Dbč. zák., který dán jest 
právě pro phpad bCZJduvodného pi"edčasnébo propuštění, j,ež prvý soud, 
jak řečeno, .popřel. Tu dlužno uvésti toto: !; 38 zákona o úř. statk. ustac 

llOvuje, že, pokud zákon o úř. statk. sám žádného předpisu nemá, platí 
předpisy olbčanského zákona, což i § 153, odstavec druhý, lIl. nov. opa
kuje. To znamená, že' občansk}f zákon- má vyplniti pouze mezery zákmlU 
o úř. stat. a nastoupi'ti tam, kde tento' v nrčité dané otázce žádnél!o před
pisu nemá. Nikterak te,dly III. novela, ač je mlad'ší, nederogovala přcd-
pisitm zák o úř. statk. Byl-li zaměstnanec bezditvodně Pl opuštěn před 
projitím určité smluvené služební doby, má dle § 32 zák. o úř. st. nárok na 
všecky služební požitky za celou služební dobu až do jejího uplynuti, 
a to bez ohledu na to, že třeba ihned jinde službu naše!, a tO' třeba i lépe 
plaoenou, a je tento nárok splatný ihned, což sice náš předpis na ťo,zdíl 
od § 29, odstavec druhý zák. o obeh. pom. výslovně nepmví, ale rozumí 
se to samo sebou, jY" proto, že nárok ten pomíjí v 6 měsících od propu-
štění (§ 33 zá:k. o' úř. st.). To všecko jest v praxizákona 0' ohch. pom. již 
od jeho počátku bezpochybno a neúchylně uznáváno (viz rozh. u Fuchse 
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~~----v § 29 zák o obch. pam.), ale platí i zde. Podotkacuti jest, že myll'tý jest 
názor liirsche (Giit. B. G. 1914 - al. 3 k § 32), že předpokbdem nároku 
jest, by zaměstnanec byl ochoten k plnění služeb, an prý je td vlastně nárok 
na plnění smIoll'vy. NikDHv, jestiť to nárok prO' »předčasné propuštš.nÍ« 
(§ 33) a sice náhmdní (§ 32 i bez újmy "dalších" náhradních nárokit), jak 

, jel' i zákon o obchod. poru. nazývá (§ 34). Zaměstnavatel, propustiv bez
důvodně zaměstnance, musí sice sám sm,louvu úplně splniti a io naje-dnon 
celou, ale nemůže žádati splnění i c'd něho, nebol nemMe propuštění jed
nostranně vzíti zpět. (Griinberg O. B. O. 1914 k § 32). Byl-li tedy ža~obce 
bezdůvodně pwpu'štčn, má nárok na všecky smluvní požitky až do í. zHi 
1926, aniž mu smí nárok ten zkracován býti na míru § 1162 b) ohč. zák. 
O ditvod pmpuštení tedy jde. Co se týče této otázky, probírá prvý soud 
všecky důvody propuštění, žalovanfrm uplatňované, a neuznává žádného. 
Odvolací sDud souhlasí s názorem prvého soúdu ohledně některých ža
lovaným uplatňovaných dúvodú propuštění. Nemúže však zcela souhlasiti 
ohledně dvou l1platňova,ných důvodú. Prvý soud zjistil jednak, že z jara 
1917 žádal žalobce lesmistra W.--a, by poslal vagon dříví na jistého sou
kr'Omníka, a když VY. to odhlíU s tím, že ža.l'olvaný vyhradil si sám vago
nové zásilky, tu že žal!QbcE řekl, že ten o tom ne m u s í ni č·e h o 
věd ě t. Prvý soud nespatřuje v tom nic závadnéh,o. Avšak odvolací sOl1d 
poJímá to jina,lc K1diyž ři:dHel 'P{)ďřízeném!l úředníku dá na srozurr1ěfiiC:m, že 
věc, kterou majitel velkostatku zakázal, mohla by se přece provésti, že 
by se to totiž jemu mo'h!lo zatajit, tu právem majiter ztrácí k takovému 
řiditeli důvěru (§ 29 cit. zák.), neboť je to porušení povinnosti věrnosti 
a hraničí tedy přímo na nevěrnost ve službě. Neboť kdyby W. byl na to 
přistoupil, dělo by se za zády maj'ite]ie uěco, co on zakázal, a liělo by se to 
právě na popud řiditele, jenž naopak takovým věcem čeliti má. MRjitel, 
dověděv se o tom, měl tedy důvod k podezřením, k nimž takové skryté 
j,ednání příčinu zavdává, neboi že Gy to zltstalo při lJOllhÉim přestoupení 
úkazu, aniž tím sleďován byl nějaký oSoObní zájem, nedá se majiteli ďúlbře 
myslet. Avšak věc stala se již z jara 1917 a v celém jednání není zmínky 
o tom, kdy se to žalovan9, jenž to ještě ani v propouštěcím dopise ze dne 
20. li,stopa-dll 1917 neuvádí, dověděl. Ale to je roz)Jodné. Neboť pro'pon
štecí dúvod musí uplatnčn, býti bez zbytečného· odkladu, pravidelně při nej
bližší výplatě služného, jinak se má důvodně za to, že zaměstnavatel po
klesek promíjí (~ 863 obč. zák.). Nelze! dopustiti, by si zaměstnavatel 
uchovával propouštčcí ·dCtvody tak říkajíc do zásohy, by jich užil, až se 
mu hodí, až si! zaměstnancových, jichž nyní postrá1dati nechce, potfebo
vati nebude, a uďrŽJoval ho takto po nedohlednou dobu v trapné nejistotě. 
To na poli zákona o obchod: pomocnícfch dávno se uznává, ale musí 
platiti i zde. Kdyby zaměstnavateJ přLnejbližší příležitosti udělil provinilci 
výtku, ale víc nic, bylo hy to zajisté prominutí. Tím spíše však prominw!, 
když toh!Q ani nevytýká. Nevad'í arci, dověděl-li se zarrčstnavatel (} dů
vodu teprv po propuštění; nebol to, že nemohl ho užíti při propuštční, 
nevěda o něm,. nehrání. mu, hy hn neuplatňoval v procesu. To jest rovněž 
již vyjednaná věc. Je tedY třeba zjistiti, kdy se žalovaný o řečeném po
klesku žalo'bce dozvěděl. Prvý soud zjistil dále, že žalobce rokl1 1917 na 
sviti dopis, že chce mouku kGupiti, obdrže! od stavitele C-a, s nímž byl 
velkostatek v obchodním spOjení, dva pytlíky Iranky 15-20 kg, že pak 
žáelal o sdělení, CD -mrouka stojí, neobdržel však odpovědi a je za ni l}()sud 
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dlužen. Také tu neshledává prv}' soud dúvodu proPollštČcího'. Leč případ 
tento nelze jen tak odmítnouti. Dlužno uvážiti, zdali žalobce dle celého 
stavu věci, an C. ničeho nepožádal, a on ničeho nedal, mouku od něho ne..:. 
přijal darem, kterýž dar byl by se stal jistě jen vzhledem k C-ovu spo
jení obchodnímu s velkostatkem, kde žalobce byl! řídícím úředníkem a zval 
dle zjištění prvého soudU' C-a, když se o cenu dříví s lesními úředníky 
dohodlnouti nemohl, aby přišel k němu, že se spolu dohodnou. Mimo to 
všwk je třeba napřed zjistiti, zdali vůbec bylo žalobci vzhleďem k jeho 
deputátu obHnímu třeba, by o mouku se ucházel, cOž se posud posouditi 
ned~1:, když ani početnost jeho rodiny není: udána, a, pakli s deputátem ne
stačoval, pro'~ se obrátil na C-a (stavi:tele) místo na příslwšného živ
nostníka (mlynáře a po,d,.) a, když by se pak shledalo, že je to skute'čně 
přijetí prospěchu v činnosti, se službou sou~isíd dle § 29 Č. 4 zák{}na, 
nebo že to zaklitdá ztrátu' důvěry dle tého'ž ·~Čís. 1. aspoll ve spojení s pří
padem shora zmíněným, dlužno dále zjistiti, kdy se žalovaný o tom do
věděl, při čemi vše platí, co bylo již řečeno. Je tedy věc nezralá a bylo 
dle § 496 čís. 2 a 3 c. ř. s. tak rozhodnouti, jak se stalo. 

N e j v y Š š i s 'o II cl nevyhověl rekursu žalovaného. 

Důvody: 

Mylně dumnívá se stěžovatel, že smlnuva slu'žební uzavřena byla sice 
na deset let, avšak s právem obollstraullé za této sml,uvené doby k d y
k o I i přípustné jednoročuí výpovědi. V tom směru při výkladu smlou"y 
služební .přísvědčiti sluší plně vývodům soudu odvolacího, že jednoroční vý
pověď smluvena byla je·u před vypršením desítileté doby služební, nemělo-li 
nastati mlčky prodloužení smlouvy na dalších pět lel. Výklad, jak jej stě
žovatel v rekursu svém podává, padá silm sebou, neboť právě 'posledn\ho 
desátého roku jest ďlle dalš,íbo ustanovení smlouvy nutná roční výpově'ď, 
jinak by nezhasl poměr služební projitím desítiletí - jak stěžovatel míní, 
nýbrž prodlouúl by se mlčkY o ďalších! 'pě! lel. Zcela přÍp,adně poukazuje 
odvolací soud k tomu, že smlouvy musí se vykládati tak, aby neobsaho
nly -Gdporu. A takový by tu byl, kdyby roční výpověď byla prohlášena 
za přípustnou k dy k o I i za smluvené doby. Nemohlo by totiž opomenutí 
výpovéd!i v posledním roce přivoditi pmdloužení smlouvy na dalších pět 
let, kd}"by výpovědí během jich "opět kdykoli mohl poměr služebuí býti 
rozvázán. Ostatně aoslov smlouvy nestanoví přípustnost výpovědi k d y
k o I i v, nýbrž stanoví desítiletou dohu služební s právem jed1noroční vý
povědi t. i. že pře'" ukončením desítiJ;etí má každá strana právo a spolu 
povinnost dáti na rok předem výpov,ěď, aby prodloužení smlouvy, zároveň 
ujednané, nen~stal0. V tom směru nelze tedy vytýkati usnesení odvolacího 
soudu nesprávné právní posouz.ení. Rovněž .zcela správně usuzuje odvo,.. 
lad soud, že, bude-li prokázáno, že žaluvaný bez d ů vod II ě přerušil 
předčasně se žaIobcem na 10 let uzávřenou služební smlou'vll', má tento 
vedle § 32 zákoua ze dne 13. ledna 19J4Čís. 9 ř. zák. i II n e cl nárok na 
služné a všechny služební požitky za celo u dobu d,o smluveného času', 
nrr který ,byl zjednán, se nedostávající. To plyne zcela zřejmě z doslo~u 
citovaného zákonného předpisu, který stanoví, že v takovém případě 
při s I uší k službě zjednanému ta částka na služehních platech a o·d
!ikodnění za natmální požitky a byt připadaiící na e e J o u' dobu· až do vy-
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pršeni smluvené doby služebnÍ. Jest sice pravda, že llstano'vení o pomě
rech služebních normo'VaJiá v § J50 III. nov. k obé. zák platí na takové 
služební poměry, které před platností tohoto zákona byly založeny, jen 
když I. ledna 1917, ledy zákon ten začal již všeobecně účinkovati, trvaly, 
takže, poněvadž služební poměr, o nějž ide, až po 1. lednu 19J7 byl roz
vázán, mo,žno zde užíti též předpisu § 1162 b) obó. zák. '§ 152 lIl. nov.). 
Nicméně ustanovení ohčanskéh{) zákoníka lze zd'e použíti jen potud, pokud 
v zák<lně ze dne J3. ledna 1914 čís. 9 ř. zák. není zvláštního ustanoveni 
(§ 153 nov. III. k obó. zák. a § 38 zákona o úřednicích statkov5'ch. Poně
vatdlž však právě citovaný specielní zákon zřejmě a výslovně ustanovuje, 
co přísluší při předčasném ncoprávněné111 propuštění na určitou dnbu slu
žební přijatého úředníka a 'určuje v § 32, že přísluší mu plat a jiné emo
lumenty za ·C e 10 u dobu do vypršení smhcveného času chybící, nemá tu 
místa ustanovení p·oslední věty § 1162 a) obč. zák., nýbrž platí, jak 
správně odvol~eí soud vyvodil, že může žádati to, cO by mu během doby 
příslušelo, ihned jako náhradu ško,dy bezdúv·odným předčasným l'O-zvá
zání'm' slLižební'hn poměru, tedy jednostranným porušením sm-lóuvy zpú
sobené. Tomu' nasvčd,cuj.e, ,jak správně poukázal již odvolací soud', i před
pis § 33 zák. ze dne 13. Jedna 1914, čís. 9 1. zák., dle kterého by nárok ten, 
kdyby nebyl na soud vznesen, ,do 6 měsícú zanikl. Avšak mylně se do
mnívá odvol'ad soud, že zaměstnans'r má zmíněný nárok za vše c II ok o l
n o stí a že proto nemusí si vpočítati to, čeho nabyl jinakým zaměstnáním 
v daM, po kterou by byJ služeLni poměr trval. Ustanovení takové v § 32 
cit. zák. zřejmě obsaženo není a nedá se také ani z dosi-ovu jeho odV'oditj, 
zvláště také nikoli z té o'kolnosti, že nároky jeho stanou se ihned při roze 
vázání služebního p,oméru sl'latnými. To vysvítá z ustanovení § 1162 ;b) 
"bč. zák., který, ač tytéž nároky rovněž illmed stávají se splatnými a za
nikají praeklusí dle § 1162 d) obč. zák, nejsou-li ,do 6 měs'ÍCů na soud při
vedeny, přece vylučuje srážky jen z platů za: první, ~ři měsíce a tO' dle 
motivů vládních k tomuto citovanémU' zákonnému místu proto, že pravdě
podobně tolik času jest potřebí, by propu'štĎný nové služby si zjedl1C\1. 
Nutnost srážek těch vyplývá ostatně také ze všeobecných zása.do ná
hradě škody. Je-li tili totiž případ bez d ú vod n é h o propuštění za
městnaného úředníka před projitím smluvené doby služcbní, pak porušil 
zaměstnavatel synu vinoU! smlouvu služební a -zaměstnaný může pr.ato 
žádati náhrady za š k o d u tím mu způsobenou. Jedná se tedy 'O nárok 
zn áh rady škody, jakým ho ta,ké § 32 zákom ze dne 13. ledna 1914 Č. 9 
Ť. zák. virsloVl1ě nazývá. O to, co propuštěný zaméstnanec v d,ohě, na 
kterou bYl zjednán, jinakou službou vydělá, a co by byl jinak, kdyby byl 
s1užební poměr dále· trval, nevydělal, o to se jeho škoda zmenšila. Právem 
tUld'ižodpočíta<1 prvý soud jinaké příjmy žalobcovy a bude je odpočítati 
i tehdy, prokáže-Hi se, že i ony dva důvody, kterými žalovaný předča'sné 
propuštění žaldbcovo ze slu.žby ospravedlňuje, a jichž vyšetřeni odv,olad 
sond právem neshledává úplným, nelze uznati za po,dstatné. Myl'ne má 
stěžovatel za to, že jtž okolnosti, jež při zmíněných dvou· důvodech byly 
již prvním sondem zjištěny, p,ostačují k tomu, by uznáno bylo, že měl ža
lovaný podstatnou příčinú k propuštění žalobce, poněvadž jimi prokázáuo, 
že nebyl tak věrný, by zachoval si jeho důvěrY, a že přijímal neoprávněně 
dary za činnost, s úřadem jeho související. Právě tyto, po.dstatné poža
davky, by tu byl skutek, kten'· činí zaměstnaného důvěry zaměstnavate-
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lovy ne hod n Ý m a by dary nebo prospěchy přijímány 
osoby z a čin n o s t s ú řad e m s poj e n o u, nebyly dostatečně ob
jásněny a protO-' odvolacím soudem nařízené doplnění jeví se nutným. 
mimo to i, pr'Ůto, by yjt~šetřeno a zji'štěno bylo, zdali žalovan5r , věda o zmí
něných jím žalobci nyní vytýkaných skutcích, jemu je mlčky neprominul, 
neuplatňuje jich a podlržuje ho přes to ve svých službách, patrně proto, že 
důvěry nepozbyl a přesvědčen byl, že dárek s činností žalobcovou v úř"",ě 
nijak nesonvisL Pokud se ostatních, žalovaným uplatňovaných propou
štěcích důvodu týče, správně je ani odvolací soud za podstatné neshledal. 

Čís. 466. 

Bylo.1i k žalobě manželky o rozvod manželství z manželovy viny 
a o výživné uznáno na rozvod manželství z obapolné viny manželů, jest 
na procesnírn soudu, by sám od sebe si položil a rozřešil otázku, zda 
manželce nepřísluší výživné dle dvorského dekretu ze dne 4. května 1841, 
čís. 531 sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 30. března 1920, R I 160í20.) 

Manželka domáhala se rozvodu pro opětovné citelrné urážky manže
lovy a žádala zároveň v}'rživné 500 K měsí,čně. Pro c e s II í s o. u d D r v é 
s t o I ic e, zjistiv, že dův'o'd rozvodu., uplatňovaný manželkou, jest pravdi
vým, že však též manželka manželi llblito'vala a soulo'ž mu od>pírala, 
uznal na rozv,od manželství z obapolné viny a zamítl nárok manželčin na 
výživné, ježto dle § 1264 obč. zák. přísluší přiměřené výživné pouze bez~ 
vin'nému manželi a že tu není dllvodú slušnosti, jež má na mysli dvorsky 
dekret ze dne 4. května 1841, čís. 531 sb. z. a n., aniž by v tomto směru 
názor svú~ nějak byl odúvodni!. O d vo I a c í s o ud zruš}1 k odvolání ža
klbkyně rozslldek soudu prvé stolice ve výmku o výživném a vrátil věc 
soudu prvé stoHce, by vyčkaje pravomoc, znovu v t01UtO směru věc pro
jednal a rozhodl.' D ú vod y: Ačkoliv se žalobkyně domáhala v žalobě 
výžlvného pouze na základě závazku manždova dle:; 91 obč. zák., na 
základe něhož ií však nemohlo vzhledem k výsledku spom a ustanovení 
§ 1264 obč. zili. býU přiřčeno, přece správně zabýval se procesní soud 
prvé stolice také ustanovením dvorského dekretu ze dne 4. května 1841, 
čís. 531 sb. z. s., ježto základem. z něhož bylo výživné požadováno, jest 
manželství, jež mělo býti rozvedeno a také skutečně rozvedeno bylo. při 
čemž není nutno, by byl správně uveden zákonnJ'r př,edpis, z J1,ěhož nárok 
na výživné vyvěrá, jen když lze jej vyvoditi na základě uvedených okol
no"tí i z iiného zákonného předpiSU. Nelze však souhlasiti s názorem 
soudu prvé stoE ce, jenž odmítá nárok žalobkyně na výživné prostě z toho 
ďŮVOdU" že tu~ není důvodú slušnosti. V řízeni před soudem prvé stolice 
nebylo o náwku žalobkyně s tohoto hlediska vůbec jednáno. Zda jsou tu 
dúvody slušnosti, jd by mluvily pro při,znání výživného manželce, třeba 
zevrubně vyšetřiti. Přichází tu v úvahu zejmén.a, v jakém poměru j-est za
vinění manželčino k zavinění manželovu, zda jest hodna dobrodiní zmíně
ného dvorského dekretu a zda výživného potřebuje. Jest povinností soudu 
(§ 182 c. ř. sJ, by poměry ty objasnil. Přišlo by zde i v úvahu, zda man
želka má: jmění, zda a pokud jest schopna výdělku. V těchto směrech jest 
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však řízení v prvé stolici neúp!n}7m, pročež bylo rozsudek dle S 496 c. 
ř. s. zrušiti. 

Ne}v y Š Š Í' s o II d, vyhověv manželově stížnosti, zrušil usnesení 
soudu odvolacího a nařídil mu, by, nehledě k použitému dúvodu zrušení, 
odvolání po zákonu vyřídil. 

Dllvody: 

Manželství bylo rozvedeno z viny ObOlI' stran. Nemá tedy manželka ná
roku na přiměřené výživné podle:§ 1264 nbč. zák. Než dvmní dekret ze 
dne 4. května 1841, čís. 531 sb. z. a n. propújčuje soudu právo, uložiti výji
mečně manželi poskytování slušného -výživnéh(} manželce i při rozvodu 
z viny ohou stran, mluví-Ji, pro to všechny p,om·ěry a důvody slušnosti. 
Jest tedy při rozvodu' z vi'TIY obou stran řešiti také 'otázku, přísluší-li man
želce vi/živné čili nic. Že se žalující nedo'volávala v}Tslovně citovaného 
dvorního dekretu, j,e Iho'stejno, ježto zák'onných předpisú dlužno užíti 
z úřední .povi'llno,st!. Jest nepochybno, že, pokud se týče stupně a zpÍlsobu 
villY obou manželů, jest v prvé řadě přihlížeti k výsledkům spom o roz
vod a že jest dle toho p'o'souditi, zda jest manželka ho,dnou toho, by jí bylo 
poskytováno výživné. Vina o,bou stran byla v tomt·o pří1Jadě vyvnzena ze 
skutkovýoh zjištění a tím dán i sikutkocvý podklad pro úsudek, zda jest 
vcětši vina manže}ova či manželčina. V tomt,o směru j,est tedy jakékoli do
plňování řízení vyloučeno. Než i pokud se týče výdělkových a majetko
vý'ch poměrů bylo by každé další šetření zbytečno, jak to připouští samo 
odvolání žalující. By],o zjištěno, že žalovaný poznal žalobkyni jako ho
svodyni a vstoupil s ní pak v manželský sňatek. Žalující bylo již zatímně 
až do r'ozhodnU'tí sporu přiznáno měsJ,ční výživné 500 K, a bylo jí uděleno 
právo chudých k vedení tohoto sporu. Že hy nebyla výdělku schopna, 
sama "etvnd;la, naopak pou'kazuje. k tomu, že není při nynějším přebytku 
pracDvních sil jí m,o-žno nalézti nějaké .ffi'Ísto, takže při největší chútl 
k práci není s to, vydělati si SVOil1 VSrŽINU. Není, tedy řízenÍ' ani v to'mto 
směru neúplné. . 

Čís. 467. 

Žalobu 'O splnění smlouvy trhové 'O knihovním tělese nelze knihOvně 
poznamenati. 

(Rozh. ze dne 30. března 1920, R I 188í20.) 

Pro c e sní s O' II d p r v é s t o I i c e p-ovoli-l knihovní poznámku ža
loby, jH se žalobce domáhal s1llnční trhové smlouvy o nemovitostech, 
žallQvanému knihovně připsanj'rch. Rek II r S II í s o u c1 žalobcův návrh 
zamítl. D II vod y: Poznámku spornosti ve smyslu § 61 knúh. zák. lze po
v'OlHi pouze tomu, kdo jest knihovní-m vkladem poškozen na svém 
knihovní-m právu, nikoliv však tomu, jehož ža1l:obní nárok není zapsán 
v knize pozemkové. Nárok, jejž žalobce uplatňuje, jest nárokem ryze obli
gačním, a žalobce ani netvrdí, v žalobě, že Jest poškozen Um, že žalo-
vaný jest knihovné zapsán jako vlastník nemovitostí. Není zde tudíž pod
mínek Š 61 knih. zák. 

Ne j- vy š š-í s o li dl nevyhověl dovolacímu rekursu. 
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_. _____ -b"*.y..;3-4Tc---------------.-c-c--~r----·--·dbe. oné- ceny kapitali~ovanou výši nájemného, třebas byl pozemek pro. 
najat po delší dobu,. Zalovaný nemúže se domáhati, by smlouva byJa za
chována v pll[Ltuosti tím, že doplatí, čeho se nedostává na cenu obecnou 
ježlo se k tomu nabídl p'od Mdmínkou, že dráha nebude stavbě brániti' 
ač jest Zjištěno, že stavební zákaz se na pozemek vztahuje. O d vol a c i 
s o II d potvrdil rozsudek soudu prvé stolice. D ů V'Ú d y: Dle §§ 15 a 17 
odhadního řádu ze dne 25. července 1897, čís. 175 ř. zák. zjistí se hodnota 
pozemku tím, že se vyšetří prodejní cena dle jednotek plošné míry pfi 
čemž· dlužn'Ú vziti zřetel k tomu, jaké js'Úu: obvyklé prodejní ceny n~moc 
vi!ostí téhož druhu v téže krajině.' O tom, zda parcela, ležící v ,obvodu 
~esta, jest parcelou pozemkovou či stavební, rozhodUje polohopisný plán. 
Znalec uznal na základě p'o,]ohoplsného· plánlLčást pozemku za parcelu 
stavební, vzav zřetel též ku stavebnímu zákazu dráhy z dúvodu požární. 
]JolIcie. Dekret dvorské kanceláře ze dne 28. prosince 1843, čís. 40.114 za
kazuje s hlediska požární poBcie stavbll d;omů v bezprostřední blízkosti 
~ráhy, nebyla-li zachována bezpečnostní o,patření, jež správa dráhy po
zaďovala. Nezakazuje tú:drž stavbu beZPOdmínečně. Dle § 934 o,bč. zák. 
mohl žalovaný kupitel, chtěl-li smlouvu zachovati v platnosti, pr'Úhlásiti, 
že doplatí, čeho se nedostává na 'Obecnou cenu. Leč za líčení prohlásil, že 
Jest k tomu ochoten, pak-Ii skutečně nastalo zkrácení přes polOVinu ceny 
obecné a pak-Ii není p,ozemek ztížen zákazem stavebním. Žalovaný byl 
právně zastoupen při stání, při němž podal znalec posudek, nepfOIhlásil 
vša:k:, že pOfkládá podmínky za splněny. Soud prvé stolice nemohl pak 
vzhle'rneil1lJ ku shora zmíněnému dvbrskémw dekretu zjistiti, že pozemek 
není ztížen zákazem stavby, ježto dvorský dekret obmezuje práv,Q zasta
vHl pozemek. 

K:nihovní poznámku lze povoliti bu'ď podle § 20 a) knih. zák. k VYZllOc . 
čení osohních poměrů, nebo dle § 20 b) a § 73 knih. zák. k založeni určic 
íých právních účinků spojených s ní dle knihovního zákona, zákona. ze 
dne 6. února 1869 čís.' 18 ř. zák., civilního řádu soudního, exekučního řádn 
nebo konkursního zákona. Že nejde o žá:dný z případů druhé skupmy, 
zvláště o žádný z případů §§ 61, 69 a 70 knih. zák., je zřejmo, neb?f nac 

rok žalobní neopírá se o žá\dné knihDvní právo; stěžovatel nedomáha se 
žalobou, za' její:ž knihovní poznámku žádá, věcného práva k nemovitostei-r:, 
na kterých má býti žaloba poznamenána, nýbrž práva ze smlouvy trhovc, 
tedy práva ohligačniho, jež mu dle vlastního jeho tvrzení příslUŠí tolik; 
proti žalovanému. Smlnuva trhová jest podle §§ 1053, 380, 424 a 425 obe. 
zák. jen titulem pro nabytí věcného práva, totiž práva vlast!11ck~hoc a 
tudíž také knihovního práva k nemovitostem, jichž smlouva se týce, zac 

loba stěžovateJ.ova pak obs",huje toliko tvrzení, že žalobce uzavřel s ža
lovanou stranou smlouvu trhovou o nemovitostech, jí knihovně phpsa, 
nýcl>, nikoli však, že j,est v nějakém knihovním právu zkrá7en. Žal~~a 
tato není listinou, mající mOC průvodní ve smyslu S 52 kmh. zak., n~muzc 
tedy býti zpúsobilým základem pro p.ovolení žádané knihovní P?z!Jamky. 
Nej'd'e však ani o poznámku za účelem vyznačení osobních pomeru podle 
,~ 20 a) knih. zák., neboť toto zákonné ustanovení vztahuje se dle svého 
iasného znění a zvláště i vzhledem na příkl",diy tam uvedené, toliko na 
~sbbní poměry vlastníka hypoteky nebo hypotekárního věřitele, ni~ol~ 
však na potměry právní mezi nimi a ,Qlsobami jinými, jako jest pravl11 
poměr ze smlouvy trhové, uzavřené mezi vlastníkem hypotéky jako proc 

dávajícím a osobou třet! jako kupující. 

Čís. 468. 

Stavební cena pozemku nepřestává býti jeho obecnou cenou. tím, že 
o sobě nehodí se na stavbu, nýbrž jest takto upotřebitelným pouze pro 
majitele sousedního pozemku. _ . 

Zachovatí smlonvu dle § 934 obij. zák. v platnosti lze jen bezpodml
nečnou nabídkou toho, čeho-nedostává se na cenu obecnou. 

(Bozh. ze dne 30. března 1920, Rv I 116/20.) 

Žalobkyně prodala žalovanémll za 3000 I( pozemek, ležící v obvodu 
města těsně II dráhy. Žalovaný měl před tím po ř",du let pozemek tetl najat 
za 150 I( ročně a pou0j,val jej za skládku nářadí. Žalující dom~há se Zl'U

c 

šenÍ smlouvy pro zkrácení nad polovici obecné ceny. Pro ce s II í s O' II d 
.o r v é s t o I i c e žalobě vyhověl v podstatě z těchto d ú vod ů: Bylo 
zjIštěno, že pozemek, o'nějž jde, přiléhá k tělesu dráhy, takže čúst je.ho 
leží v prvém, čá'st. v druhém pložárn~.m pá-srnu a že pouze aSI 60 .m- oy 
mohlo býti zastavěno. Postlďkem znaleckým a srovnáním s cenamI ok01-

"nich pozemků v době prodeje byla zjištěna obecní cena pozemku, na 
7075 K. Lhostejno, že toho času užíván byl pozemek jako skládka, kdyžtě 
mohlo, jej býti použito jako stavebního místa, byl i, při nepatrné jeho vý
měře, pouze majitelem sousedního pozemku. Nelze však vzítl za základ 

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

D Ů v·od y: 

Nesprávné právní pos.ouzení spatřuje dovolatel v tom, že i odvolací 
soud uznal znakem vYišetřena.u cenu spornéhO' pozemku za cenu o'becnou, 
ačkoliv část pozemku toho nedá se k a ž dým upotřebiti jako stavební 
místo, nýbrž může se zastaviti jen majitelem soused'ní stavební parcely, 
jsonc sama pw sebe na zastaveni příliš malá. Než tím, že sporná parcela 
nedá se samo,statně pro sebe zastaviti, nepřestává míti pro k a ž d é II o 
povahu po'zemku stavebního a p,IO(O, kidyž ji, pohd se týče část její, jaho 
takovou znalec ocenil, jest cena tato cenou ob e c n o u, jelikož tuto cenu 
má všeobecně s .ohledem na místní poměry b·ez ohledu na zvláš!ntPoměry 
neb zálibu' toho, kdo' ji .právě drží neb užívá neb komu cena jeiÍ nahražena 
býti m,; ,(§ 305, olhč. zák). Není tu proto 'nesprávného právního, pos.ouzení, 
jestliže odvolací s.ond prvním so'udem vyšetřen.ou obecnotJ cenu spmného 
pozemku za l"'kovou uznal. Také nesprávně domnívá se dovolalel že 
odvolací soud 'omylně poseudi,l věc po stránce právní, když schválil' pac 
stup prvního soudu, dle něhož na podmínečné prohlášení dovolatelovo 
že schodek mezi obecnou cenou pozemku a smluvenou cenou trhovo~ 
jest ochoten hraditi, by tím platnlost smlOUVY' kupní zachována byla 
nevzal zřetele. Vedle ustanovení § 934 ohč. zák. může při oboustranně 
závazných smoluvách, domáhá-li se - jeden smluvník zrušení smlouvy 
pro zkrácen, nad poloviCi ceny, druhý zachovati smlouvu v platnosti' tím, 

Civiln! rozhodnuti II. 14 
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že prohlásí ochotu doplniti cenu smluvenou na cenu obecnou. Má-li tedY 
míti proh'lášení takové účinek právní, mnsí se státi bezvýminečne. Nebo! 
prohlášení to musí O'bsahovati nejen uznání skutečnosti, že smluvená cena 
nedo-saliuie ani polovice ceny obecné, nýbrž i uznání práva druhé strany, 
domáhati se zrušení smlouvy z důvod'" zkrácení. CinHi tedy smluvník 
ppohláš'ení že ochoten je doplniti cenu smluvenou na cenn ,obecnou, za
vislým oď podmínek, neuznává buď skutečnosti, nárok ďruhé strany za
kládající nebo tvrdí okolnosti, oprávnění její vylučujícÍ'. Není tu tedy po
drO'bení 'se jak je zákon v § 9."34 nbč. zák. předpokládá, a soud musí roz
hodnouti o' tom. zachová-li se smlouva v platnosti, poněvadž tu podmínek 
§§ 934 a 935 o·bč. zák. neni, 'Či zrušuje-li se z d1úv-odu § 934 obč . .zák. Jedna 
alternahva vylučuje druhou. Na obě nikterak uznati nelze. Správně proto 
uznal odvolací soud, že clo·voJatel mN příležitost, [tznati nárol{ d\fUhé 
strany, a nabídkou předpisu § 934 ob'č. zák. odp.ovídaJíc! s_ml~uvu zacho
vati v platnosti. Neučiniv tak, nýbrž popřev, že by vysetrena cena byla 
cenou obecnoll zvláště když zastavení plochy překáží zákaz, odporo"al 
tín;"platňova~émU' nár,oku žalobkyně, takže na plané, jeho nabídnutí, ne
mající po.vabu podrobení se, nebylo lze vzíti zřetele. Není tu tedy ani 
v tomto směru mylného posouzení' právního. 

Čís. 469. 

Odepřela-li dráha, majíc pro to zákonný důvod, přev ážiti a přepočítati 
zboží naložené odesílatelem, jest tento, neuzná-li dráha správno~t obsahu 
nákla'dnlho listu, povinen, by dokázal, že a co z nákladu se ztratIlo. 

(Rozh. zeelne 30. března 1920, Rv I 126/20.) 

Žalobce domáhal se na dráze náhrady škody z důvodu, že ze zasla
ných 170 kusů zboží ďošlo, pouze 165 kusů. Nákladní list obsahoval návrh: 
by zásilka byla přepočítána a převážena. Žalovaná dráha namítla protI 
tomu že následkem mimořádných poměrů dopravních, najmě nedostatku 
prac~.vní'Clh si!, přeplnění ná.draží, pokud se týče návalu l;ákladú, nebyl~ 
vůbec lze předsevzíti odpočítání a odváženÍ. Pro c e s n I s o udp rve 
s t-o I i c e žalobě vyhověl, uznav sice, že námitka dráhy, pwč odpočítáni 
8. odvážení zásilky nelwlo pro-vedeno·, jcst dostatečnou omluvou ve 
smyslu § 58, .odstavec třetí, žeL dopr. ř., uloživ všili.' žalobci důkaz o, t'OIn.: 
že dráze bylo odevzdáno 170 koží, měl na základe provedenych dukazu 
za to že ža10bce prokázal, že úbytek nastal za 'c!opravy. O d vol a c Í 
~ o u' ci žal10bu zamítl, ježto, oceniv .znovu prúvody, nepokládalI tvrzení ža
lobCO'vo prokázaným. 

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

Uplatňo.vaný důvod ďovol!ael čís. 4 § 503 c. ř. s. spatřuje žalujíci firma 
v tom že dle názorn -odvolacího soudu žaloibkyni náleží' provésti důkaz 
toho Že k d.opravě oclevzdala 170 kusú koží, v nákladním listu uvedeneí'ch. 
Žal'Obkyně domáhá se, jako odesílatelka, žalobou na žalovaném, jako do
pravovateli zboží., náhrady škody za ztracený náklad. V· železničním do
pravním řádě není výslovně rozře,šena 'Otázka, které ze stran, nákladní 
smlouvu 'u'zavřevších, jest dokázati ztrátu nákladu. Nulnoproto otáz1m 
tuto zodpovMěti dle zása'd a předpiSů právních občanského práva. Dle 
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předpisů těchto není o tom pochybnosti, že ten, kdo žádá náhradu škody. 
mu~í dokázati 0,10Inosti, nárok jeho opodstatňujíci, tedy v tomto' případe, 
že skoda vznikla, že výše škody činí zažal'o'vaný peníz, že tedy vzhle
dem ke skutkovému stavu rozepře k dopravě odevzdáno bylo 170 kusů 
kožÍ. V tom směru žalobkyní předložený nákladní list nemůže p·odaJi dů
kazu, neboť dle § 57 žeL dopL L ručí odesílatel zhoží dráze za· pravost 
a úplnost údaj.ů " nákladním listě a jest ZO·dPDvěden za náSledky ne
správného a neúplného vyplnění ~ákladního listu_ Z tohO' a z právní po
vahy nákladního listu, jako listiny sou'kromé, sloužící k dúkazu o obsahu 
smlouvy nákladní (§ 294 c. ř. s.), plyne, že jest pr-olidúkaz o pra"divosti 
údajÍ!, v nákl-adním listě obsažených v;,dy přípustným, že však i v pří
padě, neuzná-li d1ruhásmlllvní strana - dráha - ,obsah uákladnlt>o listu, 
jest na ·odesílateli, by cloM'zal, že obsah nákladního listu pravdéo,dpovídá. 
Udání lIákladrtího listu nelze ani s hlediska § 61 čís. 4 žel dOPL ř. poklá
dati za správná, neboť, jak z obg,ah!> spisil na jevo, vychází, jednal,o. se zďe 
o zboží, které odesílatel sám naložil, dráha pak dle zjištěni lIižších soudů 
náklad ani nevážil'a, ani 'nepočítala, twdíž výsledek toho v nákladním 
listě potvrditi nemohla. Také o fikci, že údaje nákladního listu i5'OU správ
nými, ve smyslu. § 58, čís. 3 žel. IdoPL ř. se zide jednati TImnůže, poně
vadž dr"ha na základ,č cito"aného ustanovení odvážení a pl'epodtání ná
kladll dilvod"ě 6de:přela, jak již soudové nižší správně vytkli. Následkem 
toho zokolnóstí, že dráha zboží nepřepočítala a nevážila, nemůže býti 
činěn závér, že tím dráha lIzn'ala správnost váhy, jak ji udal odesHatel 
v nákl.adnÍm listě (§ 863 o,b'Č. zák,). Mimo to padá na váhu okolnost že 
dle žaloby, šlo při zásilce o kůže různé ceny, že tedy škodll nelze UI~čiti 
jed~ně na podkladě celkové váhy nákladu, že jest k tomu dlu'žno zjistiti, 
které určité kůže, co do'váhy a druhu, k dopravě od.evzdány byly a .pří
jemce nedošly. V nákladním listě byla· udána stranou ien celková váha 
nákladu. I kdyby teely výše váhy odpovídala pravdě, nebyl by tím zjed
nán veškerý záklacl, potřebný k určení škody. Za následky této neÍlplnosti 
ná'kladní'ho listu· rud dle § 57 žeL dopr_ řádu odesílatel. Odvolací soud 
zjisti!, že strana žalnjící škody co do množství ztraceného nákla'du a co 
d'O požadované výše neprokázala. 2alo'ba není tudíž oclťtvodnena. 

Čís. 470. 

V hospodářských záležitostech okresu jest právomoc okresního vý
boru omezena na úkony, jež buď náležejí k obyčejné správě okresniho 
jmění nebo jsou kryty usnesením okresního zastupitelstva. Vykročí-li 
okresní výbor z mezí této své právomoci, neopravňuje a nezavazuje svým 
iednáním okres, leč že by okresní zastupitelstvo jednání schválil.o ueb 
okres užitek z něho si OSVOjil. 

(Rozil. ze dne 30. března 1920, Rv I 132/20) 

Na základě usnesení okresního zastupitelstva ze dne 28. listopa-du 1914 
zadal okresní výbor žalovanému staviteli zhotovellí plá-uů a rozpo'čtů ku 
stavbě silnic. ŽalovallÝ účtoval si za práce 9602 K, jež mu okresní výbor 
usnesením ze dlle 18. dubna 1917 přiznal, ač znalec, pověřellÝ .prozkou
máním přÍ!měřenosti odměny, navrho~al, hy požadovaná: odměna byla 
snížena o 3308 K. Okresní zastupiteM"o. ve schůzi dne 27. února 1919 
neschválilo okresní účty za rok 1917 poku-d se týkaly výplaty 3308 K ža-

14' 
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1 ' a don1álrabG-sce-mrlITmJ:~Yllll'lm"m-:'!!átit-;~~:"'~~t::~;:;i--"--1[--' '(}bč, záL dle práva veřejného a to dle zákona o okresních zastupitel-ovanemu , 'b 't 'k 
p r v é s tol i c e žalobu fl vod y: Ohes,m vy or Jes vy ~on- stvech (zákon ze dne 25, července 1864, čís, 27 z. zák.). Že však žalob,ce 
ným mgáncm okresnih'O zastupitelstva. Dle § 61 zakona ze d,;c 25. ,cer- nemůže Se důvodně oct"olávati na ustanovení' §~ 1016 a 1017 obč. zák., 
vence 1864, ds. 27 z. zák. pro Cechy zastuPuJe, (rep;esentn~e) ;,ybor bude nížedoHčeno. Avšak ani výtce pod b) uvedené, nelze při,znati opráv-
okresní zastupitelstvo na venek a ve všech p r a v'n 1 ch z ale z 1Í 0- něnosti. Podle zákona o okresních zastupitelstvech jest okresní zastupi-
s te cha sprostředkuje styk jeho v záležito'stech úředních. Co tedy telstvo v záležitostech okresních mgánem poradným a usneseni činícím 
okresní výhor se žalo-vaným ujednal, zavazuje okresní, zastuP1tel~tvo: (§ 5,0), okresní Výbor orgánem spravujídm a vykonávaiícím, §, 61 téhož 
okresním výborem: r,epresentované, ,a tudíž také zastoup'eny samos?ravny zákona ustanovuje mimo jiné, že výboru nkresnímu náleží zastupovati 
okres; podobně také žalovaný jest zavázám tím, co s okresním vyborem okresní zastupitelstvo n a ve ne k a ve v še II k Ý c h z á lež i t 0-

ujednal, aniž by mohl uplatniti proti okresnímu, zastuP1telstvu" nebo, samo- st e e h .p r á v n í c h. Okresnímu vý'boru náleží vylconávati a ve skutek 
správnému okresu, zvýšení od1měny, na, kt~re se vS okresnl1~ vybore~n uváděti nejen svá vlastní usnesení, nýbrž také všechna usnesení oMes-
dohodl. Ježto nebylo tvrzeno, že okresm vybor pn stanovvcn,l a vypla: ního zastupitelstva ve všech záležitostech právních i povahy hospodář-
cení odměny by si byl vyhradil oproti žalova,;émll doďateenc schv~lem ské. Z toho vychá2í, že okresní výbor jest na venek zákonnýmrepre-
okresniho zastupitelstva, není dŮ'l'odu, ze ktereho bylo by lze na zalo: sentantem okresního zastupitelstva i zastupitelskéhoo'kresu. Z jednání 
vaném žádati vrácení domněle přeplacených peněz. Otázka, zdal! okresn~ okresníh(} výboru v záležitostech hospodářs,kých vzcházejí okresu sou-
výbor jednal v mezích svého oprávnění, byla by na m,is!ě, kdyby ,okr,esm kromo'právní nároky i závazky. Práva i p'ovinnost okresního výboru, 
zastupitelstvo ve smyslu § 63 zákona o, okr. zast. pohaneLo ~kresEl1 vy;b,~: zastupovati okres na venek ve všech právních záležitostech, zakládá se 
ku zodvovéd'i1osti, v tomto sporu nemá vš,,!, význ~mu, pone~~dz,. Jak J1Z na záko,nu a nikoli na zmocněni nebo plné moci a nelze proto na poměr 
poclo'lčeno, okresní vý~or zastupuje okres!11 zas,tuPllveJs~vo ~ llm 1v sam~- mezi okresním zastupitelstvem pokud se týče okresem a okresním v 
správný okres na venek a tedy také oprotl osobam trehm, ten;tO' ysak ne- borem užíti všech ustanovení 22. hlavy obč. zák . .Je sice správné, že 
uk:l;idá zákon za povinno,st, aby se Ol to' sta<faly, zda °vkre~m, vy,bnr ~e- občanský zá:kon v hlavě 22, jedná nejen o zastoupení dohrov'oIném, za-
překročil mezí svého oprávnění, nehledě a~i k t0rr,'u, zve trd1m osobam kládajícím se na plné moci nebo mandiltu, nýbrž i 00 re.prcsentaci neda-
v .převážném počtu přípodů nebude se dostavaÍ1 am moznosÍ1, ,am schop- brov(}lné, spO'čívaj'ící na zákoně, p'říkazu soudním nebo na stanovách 
nos ti, by tuto čistě právnickou otázku ř,ešHy, Oprot~ v~vodum~ strany právnických oso.b, Z ustanovení. §§ 1034 a 867 obč. zák. vychází však, že 
žaluj.ící, pokud poukazovala na ust",novem § J01~ o,bc. ,zak., dluz~o, po- v případech representace nedo.brovolné říci; se objem práv a závazků 
clotknouti že se zde jodná o záležitost, do veremeho prava SpadaJiel, na representanta i zastoll'penbho dle předpisú dO'tyčných zvláštních zákonů, 
kterou n~Jze používati nmem práva soukromého" Z naznačenéhO' sta'ilO- stanov nebo dle obsahu soudního příkazlli. V tomto případě zakládá se, 
viska vycházeje, neměl soud za potřebné, ·b~ da!šfmi vývody stran s,e za,- jak již uved'eno, p'rávo a povinnost okresního výboru, zastupovati okresní 
býval a nabizené důkazy prováděl, a z,"mlU zalobu Jako,zto neoduvo~- zastupitelstvo a zastupitelský okres na z á k O' n ě. Okresní zastupitelstvo 
nenO'u. O d vol a c í s o II d potvrdil fO'zsudek soudu prve stohce. O ~- může sice dle § 64 zák ° okr. zast, vydati, širší naučení (} pracích, jež 
vod y: Nesprávné právní posouzení věci shledává o(lvolatel vtom" ze výboru okresnimu přináležeií (instrukci); instrukce ta ncsm1 však v ni:čem 
prvnl sOlld: a) má za to, že na tu.to záležitost nelze užíti :,or~m ~rava odpOrovati zákonu o okr. zast., nemůže zejména vylučovati neb obme-
soukromého zvlá,ště pak předpisu § 1016 obč. zák.; b) nespravne pry Vy: zovatl právo okresního výhon> zastnpOvati okres n a ven e k a mŮže 
kládá ustan~'venl §61 zák. o okr. zast. a pokládá otázku, zda okresm se dotýkati ien v 1) i t ř ní 'll o po měr II mez; okresním zastupitelstvem 
výbor byl k výplatě peněz oprávněn čili nic: pro spo~:a ner~~hodmou. Soud a okresním v:í"borem. A právě z důvodů, že právo okresního výboru, za-
prvé stolice prý přehlíží, že tu ieje o zevnl hospodarsk'Úu cm~ost O'~r:~u, stupovati okresní zastupitelstvo a tím okres n a vell e k, není a nemů2c 
z níž žalnbní márok vzešel. Odvolatel dovozuje, že okres v tetd sve cm- býti obmezeno a že zmíněná instrukce může se týkati jen v nit ř n í II o 
nosti vstoupil ua půdu práva soukromého, a že v případě roze~ře ~. ta- poměru mezi okresním zastupitelstvem a okresním výborem, nemůže 
kového právního poměru náleží soudu řešiti veš ker é spame otazky se žalobce s dŮ'l'ooelemodvolávati na ustanovení §§ 1016 a ](J17 olbč. zák., 
tak, jako by stranou v rozepři byl jiný subjekt prá,vní.. Okolno,t, že zm?c~ zejména když neby'lo ani tvrzeno, že b,y byl žalovaný jednal obmyslně. 
nění na základě něhož okresní výbor se žalovanym Jednal, se nez~klada Posuzováno s h1ediska § 1017 olič. ;:ák. bylo by ustanovení § 61 zák. 
na ~mlouvě, nýbrž na zákonu, nevylučuje prý nlkte!ak pOlUži~í § 1016 o okr. zast. otevřenou plnou< mocí, instrukce pak, které se žalobce do-
obč, zák. Vývody tyto jsou však spr<ÍJvny jen potud, ze, pokud J,de 'O h~- volává, měla by pova;hu tajné plné moci. Právním jednáním, pokud se 
spold1ářskou čimnost ,okresu, ohledně níž j,e okr,es SUlbj:~tem, pr,ov a :a~ týče smlouvou, o niž lu jde, je dle shora uvedeného zastupitelský okres 
vazků na základě ustanO'vení práva sowkwmeho, slusl' pravm p~mery vázán. Nelze za vyHčeného stavu souhlasiti s vývody odvolatele, že vý-
mezi smluvními stranami, tedy práva a závazky j,ejieh pOv s t,r a n c C plata zažalovaných 3308 K není pro okres závazna, jelikož okresní výbor 
hm o t n é posuzovati dle zásad p'ráva sOllkromého {§ 290 vobe. zak); N~- nebyl k nf formálně oprávněn,' a jclikož výp,lata nebyla ani dod'atečn" 
prooli tomu dlužno však otázku, zda smIOl.l,:a, 'ktemu llz~vrel ok,:esm, ,y- schv~lena a že proto může okres peníze ty, nepdvem vyplacené, po<ža-
bor jméuem okresu, je platna a pro okres zavazna s hled1ska p r a v n I hOdovati zpět, a rovněž mylnÝm je náhled 'odvo'latelův, že bylo. věcí žalova
z a s t o u pen í okresu, posuzovati vzhledem k ustanovení §§ 867 a 27 ného zkoumati, zda okresní výbor byl aprávnen pohledávku uznat! a vy-
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pl"titi, poněvadž prý oprávnění okresního výboru jsou zákonem přes"ě 
vyznačena a jde G plnou moc zjevnou, pročež se prý žalovaný nemÍlže od
volávati na důvěru ve veřejny úřad. J~ž první soúd PQukázal správně 
k tomu, že otázka, zda okresní výbor jednal v mezích svého oprávnění, 
nemá pro tento spor významu. Dle.§ 63 zák. o okr. zast. je okresní výbor 
práv zastupitelstvu okresnímu za svého úředního jednání a povinen, 
činiti mu z něho počty. Překročil-li okresul výbor svou právomoc, ze
jména snad, prohřešil-li se proti instrukci nebo proti předpisům o hospo
daření (okresním) v mezích rozpočtu, je z toho zodpověden okresnímu za
stupi'telstvu. Okolnost ta nedotýká se však plainosti ujednání sežah' 
vaným. Rocvněž správně dovodil prvý soud, že nebylo povinností ž a lo
van é h o starati se o to, z,cla okresní výbor nepřekrodl mezí svého 
oprácvnění. K odůvodnění tomu je jen do.datl" že povinno·st, zkoumati meze 
svého oprávnění, pří-slušeLa okres. výboru a že žalovanému nelze v to-mio 
sméru činiti výtek, to tíml méně, k,dYž smJuvní stranou hyl veřejn~r úřa,d 
k zastupocvání. okresu' zálwnem po",o].aný. 

Ne j vy Š š í s o Ul cl zrušil rozsudky soudii obou nižšich stolic a vrátil 
věc procesnímu sou·du, by ji zno'vu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

Výtka, že odvolací' soud nesprávně posoudil věc .po stránce právní 
(§ 503 Č. 4 c. ř. s.), jest odůvodněna. Ndze souhlasiti s názorem soudu od
volacího, že o.tázku, zda sml:ouvq, kterouž okresní výbor učinil se žalova" 
ným o j.ehood'měně, jest platná a pro zastupitelský okres závazná s hle
diska právního zastoupení okresu, dlužno posurwvati pouze a jedillTě dle 
práva veřejného a to' dle zákona o cJ-hesnkh zastupitelstvech ze dne 25, 
července 1864, čís. 27 z. zák. a že následkem toho žalující okres nemůže 
se odvolávati na ustanovení §§ 1016 a' 1017 obč. zák. Soud old,-,olací, vy~ 
cházeje z § 61 dotčeného zákona, uSll'zule, že z p-rávních jednání okresního 
výboru v záležitostech hospodářských vzcházej'! okresu bezpodmínečně 
a bez ohledu na to, zd až okresní ",ýbor jedná v mezích svého oprávnění, 
nebo zda přek'ročuje tyto meze, soukromoprávní nároky a závazky, a že, 
překro.čí-li me"e své právomoci, j'e z toho· sice odpov,ěden okresnímu 
zastupitelstvu, že všakJ okolnost ta se nedotýká platnosti ujednáni" osobGU 
třetí. Odvolací soud nevystihl sprá",ně významu a dosahn § 61 zákona 
o okresních zastupitelstvech. Pra",í-ll se tam, že okresní výbor zastupuie 
(rep,resentuie) okresní zastupitelstvo na venek a ve všech pr:'<vních zá
ležitostech a sPfOsíředkuje úřední styk s ním, znamená to pouze tolik, že 
se tím stanoví orgán k zákonnému zastoupení 'Okresního zastupitelstva 
povolaný, podobně jako v § 55 obecního. zřízení se stanoví zákonný zá
stupce obce v osobě obecního starosty. R o z s a h zastupitelského opráv, 
něni okresního výboru v § 61 zákona o o'kresnídT zastupitelstvech se ne
upravude, zdména nevyplývá z § 61, že vše, CQi podniká okresní vý:bor 
vůči osohám třelím, jest pro okresní zastupitelstvo a zastupitelský okres 
závazným. Rozsah toho,to zastupitelského oprávnění řídí se tudíž předpisy 
§ 59 dotčeného zákona·; co do ostatního pak platí pro tento poměr zastu
pitelský ustan'Ovmí 22. hlavy druMho dílu o'becného zákoníka občanského, 
jichž sruší použiti nejen při smluvním poměru plnomocenském, nýbrž po.á
púrně - pokud totiž příslušný zákon nebO' statut neobsahnje .předp!"ů 
z",láštních - též pf! poměrÚl zákonného zastoupení. Podle § 59 zákona 
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o okresních zastupitelstvech jest okresní výbor v záležitostech okresu 
o-rgánem spravujícím a vykonávajídm a obstarává Dbyčejné správní zá
!~žit?sti. okresníhOI jmění. Srovná-li se toto ustanovení s předpisem § 53 
tehoz zakona, dle něhož okresní zastupitelstvo se radí a usnáší ve všech 
záležitostech okresního ho'spodářství, pokud tYlo nenáležejí Je obyčejné 
správě jmění, jest patrno, že do právomoci okresního výboru spadá je.d
n~k .?,bst<l'rávání o- by č e j n Ý ch správních úkonů, okresního. jmění se 
lykaJICICh, jednak provwdcní nsnesení, okresnímu zastupitelstvu vyhra
zených. JLn pokud okresní výbor jedná v mezích tohoto zákonného 
prltva zastupitelského, pokud tedy jde {) úkO'ny obyčejné správy jmění 
okresního neb o jinaké úkony, které is'Ou kryty řádným uSI1esením 
okresního zastupitelstva, nabývá práv pro okresní zastupitelstvo čili 
pro samosprávný 'Okres a uklá,dá mu závazky ve smyslu § 1017 obč. 
zák. Překročí-I; meze svého zákonnéh'o práva zClstupiklského ne
vzniká tím závazek pro okresní zastwpitelSlvo, a okres, leč b; tyto 
schválIly dotyčné právní jednání nebo piijaly užitek z jeduání vzešlý 
(§ 1016 obč. zák.). Toho musí si vědom býti každý, kdo jcdná s ohesním 
výborem, a jest tedy na něm, aby, vzejde-li pochybnost o oprávnění 
okresníllo, výboru, zjednal si o tom vhod'l1ýtn způsobem ii·stotll'. Žalov1>llý 
nemIŮ-že se odvolá:vat1 na to, že 'Q.kresní~ výbor jest veřeju:(rm úřadem, 
nebo·ť j tam, kde státní úředník, neb obecní starosta nebo jiný zá'konný 
zást",pce v záležitostech hospodářských vyslupuje za stát, obec nebo. 
jinooU. korporaci, platí co do ukládání závazku zásada výše ",yslovená, 
kdyžtě ttr neJde o veřejno'právní, n~rbrž o soukromoprávní stránku činw 
nosti těchto zástupců. V tomto případě dlužno vycházeti z toho, že .ctle 
vlastního udání žalujjdho okresu okresní výhor zadal na základě usne
sení okresního zastupitelstva ze dne 28. listopadu 1914 vyhotovení roz
padů a plánů potřebných pro stavbu silnic, které mělY býti zřízeny jaJko 
práce z nouze. Šlo tedy o úkony, které měly. slowžitl přípravě k zamýšle
ným stavbám silničním, úkony to, jež nenáležely sice k obyčejné správě 
okresního jmění ve smyslu § 59 zálkona 0 okresních zaslunitelstvcch 
jichž provedením však okresní výbor byl pO'dle téhož článku ~áko!1a po~ 
věřen okresním zastup,itelstvem a jiehž výkoln byl mu přikázán. V mezích 
toholo příkazu mohl tedy ovšem okresní výbor platně zavázati o'kresní 
zastupitelstvO' právními jednáními s osobami třetími. Záleží tedy přede
vším na znění dotčeného usnesení okresního zastupitelstva ze dne 28. li
stopadu 1914, by byllo lze posouditi, zda a pokud okresní výbor byl jím 
zmocněn, zejména zda by-l'DI v něm něco obs,aženo v příčině Ind·mčny za 0'0-
třebné přípravné práce a- její výše. Nebyl'o-li tomu tak, slušeio by Q-"Šem 
míti zřeni k § 1152 ohč. úk., dle něhož, zjBdnán-Iiněkdo k nějaké práCi 
a nebyl-li ve smlouvě stanoven plat, má se za to, že byl sl1'luven plat 
při měř e n 3r, V tom případě zahrnoval by "tudíž okresnímu v}'bo:ru při
kázaný výkon usnesení okresního zastupitelstva v sobě též právo, dáti 
za dotčené přípravné práce při měře n Ý p·!at. Pokud by by~ okresní 
výbor smluvil se žalovaným za práce tímto vykonané od~ěn;, přiměře
nou a tUtOI jemu vyplatil, byl by tím zavázal okresní zastupitelstvo a toto 
mmsilo by v poměru k žalovanému uznati výplatu za p'latnou. ať byla 
v roce 1917 pOljata do rozpočtn čili nic. Na instrukci pro okresní výbor, 
dle jejíhož článku 7. okresní výbor jest ve vydáních vázán schváleným 
rozpočtem a toliko v případech nepředivídaných a nutných může samo-
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statně činiti vydání proti dodatečnému schválení, žaluiící okres VUCI za-, 
lovanéinu odvolávati se nemůže, poněvadž tato instrukce měla by povahu 
iakési tajné piné moci a jako taková neměla by účinku na práva žalova
ného (§ .1017 obč, zák.). Z tohoto právního hlediska jest tedy v první řadě 
rozhodující, jak znělo, usnesení okresního zastupitelstva ze dne 28: listo
padu 1914. Žalovaný nabízel důkaz v tomto směru, který však nehyl při
puštěn. Po případě bylo by rozhodujícím, zd",ž odměna ujednaná mezi 
okresním výborem a žalovaným a tomuto vyplacená byla při měř e n a 
čili nic. Žalovaný to tvrdí a nabízel důkazy," přiměřenosti, žalnjící okres 
popírá.přiměřenost namítaje, že výplata 330S K 61 h, jejíhož vrácení na ža
lovaném se domáhá, byla nejen formálně neoprávněna, nýbrž i věcně ne
odůvodněna. Posléze mohla by pro spor nabýti v:(,znamu též otázka, zda 
z prací' žalovaného, jejichž zapla,cenÍ se odmHá, vzešel snad užitek, ža
lujícím okresem přijatý (§ 1016 obč. zák.), v kterémžto směru žalovaný 
poukazoval již v první stohci k tomu, že jeho prOjekty byly jako projekty 
nOllzových silnic mi11isterstvem veřejných prací přijaly, státní subvence 
žaiujkímu ,okresu povoleny a stavební práce mají býti započaty. Soud 
odvolací však právě tak, jfrko soud prvé stolice ze svého právního hle
diska s těmito otázkami vůbec se nezabýval. Z toho jest patrna. že pokud 
j,de o otázku věcné adůvodněnosti vyplacené odměny iest tu též další 
uplatňovaný důvod odvolaJcí čís. 2 § 503 c. ř. s. ' 

Čís. 471. 

Na tom, kdo hledě k daným okolnostem, zachoval péči, již ohyčejně 
lze na každém požadovati, nemÍlže domáhati se náhrady ten, kdo utrpěl 
škódu tím, že sám nedbal obyčejné péče, již mu hledě k daným okolno
stem a dle jeho osobních poměrÍl náleželo šetřiti. 

(Rozh. ze dne 30. března 1920, Rv I 153/20.) 

Žalobkyně, nájemnice u žalovanéhO', jež trpěla již po drahnou dobu 
občasnými záohvaty padoucnice, stižena byla perouc ve světUk'u' domu 
prádlo, novým zachvatem, upadla na ostron hranu skleněné tabule, již 
žaIovaný 'měl Ui zdi světlíku postavenu a poranila se. Zalobu domáhající 
se náhrady školdy pro ce s ll' í s," udp r v é s t o I i c e zamítl. D ů
vad y: Žalovaný majitel domu může užívat; svého práva v mezích zá
konných a není práv ze škody, je,ž jinému z toho- vzcjde (§ 13050bč. zák,). 
Žalavaný, jsa sklenářem, byl zajisté oprávněn, by ve světliku svého domu 
složil skleněné tabule, ač nájemníci používali světlíku' jako průchodu ku 
vedlejším místnostem (špižímě a t. d.). Jest sice pravda, že Jen, k~o by 
v noci vstaupil clo světlíku, mohl na tabnle narazHi a se poraniti. Zalob
kyne se však poranila, když pmla za -dne ve světlíku prádhl, ač to ná
jemníkům neby'lo doV'o1ena. Jednala tlldíž na vlastní nebezpečí, tím spíše, 
kdyžtě jí bylo známo, že občas trpí záchvaty padoucnice, a měla proto 
si ,počínati co nejovatmeji. Jde tu o n:rhoďu, jež postihla osobu žalobkyně 
(§ 1311 obč. zák) a nelze činiti žalovanéhO' zodpovědným za její úraz. 
O d vol a c í s o II d uznal nárok žalobkyně z polovice důvodem pO' právu. 
D ů vod y: V tom, že žalovaný postavil ve světlíku skleněnou tabuli a to 
.ostrou hranou vzhůru, věda, že světlík používán je více osobami, mezi 
nim~ též ženou, o níž bylo mu známo, že jest sti-žena padoucnicí, dlužno 
-s;patřovati apomenutí pOiVinné bdělosti ve smyslu § 1294 ohč. zák. Na-
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proti tomu jest přičísti žalobkyni za zavinění, že, včdouc, ž'e jest stižena 
padoucnicí, neprohlédla pozorně místo, kde prala, nežli sedala dia praní, 
práce to vzhledem k její nemoci zajisté namáhavé. K:dyby tak byla uči
nila, byla by pastřelrla skleněnou tabuli a byla by"e proto postavila na 
druhou stranu necek, kde si pádem nemohla tak ublížiti. J sou tudíž ne
hodou vinny obě strany a, ježto nelze stano;viti stupeň iich zavinění, po-
stihují je následky úrazu dle § 1304 ,o'bč. zák. stejnou merou. 

Ne j v y Š š í s o u-d obnovil rozsudek saudu prvé stolice. 

DŮVody: 

Odvolací soud činí vzhledem ku stavu věci a v odporu se zjištěnim, 
. že za dne ze způsobu uložení skleněných tabulí nikamu nebezpečí nehro, 
zilo, neprávem závěr, že postavení rozbité tabuLe ostrým hrotem nahoru 
při zdi na dvoře, kudy i žalobkyně, padoucnicí stižená, chodívá, bylo 
činem, <O němž každý seznati může, že jim- ph'voděno a zvýšeno múže býti 
nebezpečí pro tělesnou bezpečnost asob tam chodících. ~ 1295 obč. zák 
stanoví ručeni ZaJ viuu. Ze zvláštních norem náslcdlUjících§§ pak vy
plývá, že zákon vyžaduje na každém ien ob y č e j n ý, nikoli mimo
řádný stupeň bedlivosti, co'ž o,statně plyne i z jjných u'Stanovení, jimi'ž se 
ukládá určitým osobám ručení za jich úkony, jako se vyžaduje na př. na 
poručnlkovi bedlivost p o cti v é h o a p il n é h o hospodáře při spTá vě 
pomčencova jmění (§.22S, ,obč. zák), na poživateli pečlivost dob r é ho 
h o s pod á ř e při udržováni věci v původním stavu (~ 513 obč. zák). 
Postavil-Ji tedy žalovaný tabule ke zdi tak, že, jak zjištěno, za dne ~ 
a úraz stal se za dne - nikomu nebezpečí z toho nehroziLo. a kázala-li 
již obyčejná opa'trnost každému, by v noci beze světla přes úzký svétHk 
nechodil, udn;,) tím v tomto přípatlě povinnosti své zadost. Poškozený 
ovšem musí jako žalobce prokázati, že škoda jeho bezpwstředně nebo 
dů,sledně jest následkem zavinění neb i spoluzavinění žalovaného, a tu 
dlužnO" Utvážiti, že jl žalovanému bylo zná-mo, že žalobky,ue iest :stižena 
padoucnkí nebo křečemiohčas se dostavujícími. Tato okolnost však za
vinění na straně žalovanéno nezakládá. Žalobkyni zajisté lépe než žalo
vanémiU bylo známo, j,aké záchvaty se u' ní Dlbčas vyskytUjí a kdy při
bližně by. se dostaviti mohl'y. Volila-li, použivajíc mimo dosah svých práv 
nájemuích světlíku k praní prá>dla, bylo podle její vlastních zkušeností 
na ní, by volila onu stranu', kde by v případě možného záchvatw nebyla 
vyďima nebezpečí, že l1pad",e do skleněných tabu-Ií bezprostře.d'ně neda-
1eko od jejího stanoviště složených. Dbal-Ji však žaIovaný, jak dolíčeno, 
oné obyčejné pe-č1ivosti bedlivéha hospodáře, jaké po něm zákon vyža
duje, a postavi.la-li sc naproti Jomll žalobkyně vzhledem ke zkušenostem 
o svých záchvatech neopatrným ba lehkovážným ZPtlSobem na místo, 
kde j'í při případném záchvatu hrozil pád na skleněné tabule. pak nemůže 
žalovaný, ;;;a:cho'vav mu ula,ženou míru pečlivosti, býti činěn s,poluwclpo
vodným za nehodu, neo·byčejně neopatrnou žalobkyni sti<hnuvší. Tu 
mír u pečlivosti, kterou žalobkyn, kázal její zvláštní stav zdravotni, 
mohl právem žalovaný u'ní předpokládati a P1'-O<to nelze .i e m li přičítati, 
že hy byl při s v é m, ob y č e i n o umí l' II bedlivosti zachovávajícím 
j-ednání věděl nebo věděti mohl, že poškozujíd konkretní událost nastati 
může. Nehoda tato ovšem ncpo'strádá příčinné souvislosti s uložením 
skla se strany žalovaného, a však pří'Čitnnost není jeďině směrodatnou, 
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nebo! pak by hyl rozsah povinnosti k nruh-radě zcela nedozírný. Ježto 
však i za této nt3'popíratelné příčinné souvislostí nelze, jak řečeno, žalO
vanému zákonné míry opatrnosti šethvšÍmu, přičítati, že by by~t věděti 
mohl, ž~ žwlobkyně nezachová anL obyčejné, tím méně pak zdra:votním 
jeJím' stavem jí ukládané zvláštní míry opatrnosti, nelze na jeho straně 
shledati ono spoluzavinění, j'ež shledal ph něm soud ,odvolací. 

Čís. 472. 

Přípustným iest rekurs do usnesení odv(llacího soudn, jímž z důvodn 
právoplatně již rozsouzené rozepře byl rozsudek prvé slolice zrušen a ža-
loba odmítnnta. . 

Obhájce manželského svazku jest oprávněn, napadnouti rozsudek, jimž 
žaloba o rozluku byla zamítuuta z důvodu, že manželství bylo již právo
platným rozhodnutím cizozemského soudu rozloučeno. 

Změny v státním občanství nebo domovském právu manžela, k nimž 
došlo po rozvodu manželství, nemají vlivu na státní občanství a domovské 
právo manželky. 

(Rozh. ze dne 30. března 1920, R II 18/20.) 

V roce 1892 bylo rozvedeno v tuzemsku manželství katolíků, orba man
želé byli tehdy tuzemci. Manžel odebral se po té do Němécka, l<dež bylo 
man-želiství jeho na žalobu manželky roOzsll,dkem zemského soudu v Saať
brii0keTIu ze dne 8. listopadu 1900'z viny manželovy rozloučeno. Žalobě 
manželčině, podané v tuzemsku v r. 1919, by manželství bylo ro'zlo'"če,lI'O 
pro hl"boký rozvrat, pro e e sní s o udp r vé s t o' I i c e vyhověl, shle
dav uplatňov<tný důvoOd opo.dstatněným. o d v 0.1 a c í s ou d rorzsudek 
soudu prvé stolice zrušil a žal'obu odmítl. D ů vod y: Rozsudkem zem
skéhO' soudu v Saarbriickenu ze dne 8. li,stopadu 1900 jest zj;šlěno, že 
manželství bylO' tímto rozsudkem již r,ozloučeno. Rozsudek nabyl právní 
moci. Rozsudkem tím a přednesením stran má oOdvolací souldl dále za zji
štěno', že manželé v době, kdy vešli ve svazek manželský, byli římsko
katolického vyznání a tuzemští stMní občané. Manželství bylo výměrem 
zemského soOudu v Brně ze dne 31. května 1892 od stoOlu a lože rozve
deno. Zalovaný vystéhovaL se pak do Německa, vystoupil podle osvědčení 
okresního hejtmanství v Mikulově ze ,dine 27. června 1897 ze státního 
.svazku rakouského a nabyl naturalisa!ční listinou ze dne 10. dubna 1900 
pruské státní pří'shišnosti. Tím se stala i žalobkyně jakO' jehol manželka 
příslušnicí pruslmu. V době, kdy rozsudek zemského soudu v Saar
briickenu byl vynesen, měl žalovaný své řádné bydliště v Německu, ža
lobk,mě byďkla v tuzemsku. Teprve pozděii nabyla žalobkyně oO,pět tu
zemského státního občanstvÍ. Jde tudíž o rozluku manželství cizozemcú 
v cizozemsku. Její právní účinek jest dle §§ 34 a 37 ohč.zák. posuzovati 
dle clzo·zemského práva, a netřeba zkoumati, zdali by take podle tehdej
šího luzernského práva bylo bývalo lze manželství f.Ozloučiti, poněvadž 
manželsví cizozemců nemůže .od tuzemského úřadu přiznán býti účinek 
větší' neb déle trvající-, než jaký jemu přiznává vlastní stát. jenž v prvé 
řadě jest povolán, by chránil svá stMuí zařízení a manželstvi svých 
přísl,,'šníků. Zemský soud v Saarbrilckenu byl podle § 606 něm: c. ř. s. 
k ro~hodování v této věci příslušnými a rozluka byla podlle tamnějších . 
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zákonných ustanovení přípustna. I\ozsudku zemského soudu v Saar
brtickenu, že manže!l;tví se rozlučuje, dlužno tudíž přiznati plný právní 
účinek. Okolnost, že žalobkyně nabyla později opět tuzemského státního 
občanství, jest vedlejšÍ. Bylo'-li manželství stran rozsudkem zemského 
soudu v Saarbriickeml' řádně a právoplatně yozeoučeno, nemohl rozvázaný 
již svazek manželský nabýti o.pětně platnosti pozděii nastavší skutečností, 
7,0, žalobkyně stala se tuzemskou státní občankou. ZaloObkyně by se ovšem 
te,My, jsouc katoličkou, a jeli-kož bývalý její manžel byl na živu, nebyla 
mohla v tuzemsku znovu provdati, ale to nikoliv protoO, že by dřívěj:Ší 
jej.! sňatek se žalovan~~m byl pro ~tl1zemsko zůstal v platnosti, nýbrž proto, 
že by jí v tom byla přeMžela tak zvaná překázka katolicismu. Zmčna 
zá:kooodárství, nastavší zákonem ze dne 19. května 1919, čís. 320 sb. z. 
a nař., jímž o'dstraněna byla nerozlučitelno,st katolických manželslev a 
překážka kato!.icismu, jest pro posouzení, zdali manželství žalobkyně se 
ža'lovanym by10 zmíněným rozsudkem placlně rozvázáno, bez významu, 
poněvadž právn'.! účinek rozsudku lze posuzÚ'vati jen podle právního stavu 
v době, kdy nabyl právní moci. Jak řečeno, nep'řekážel ani teMeiší právní 
stav, by rozsudek zemského soudu v Saarbriickenu nebyl také v tu
zemsku právně účinnym. r~ozlo,učením manželství, tímto rozsudkem vy
sloveným, př,estala tudíž právní ieho jsoucnost a nemůže se proto žalob
kyně ZllOVU domáhati nové rozluky manželství, jehož po právU' již. zde 
není. I( právuí mo'ci rozsudku, ro~epře se týkajícího, jest přihlížeti z úřední 
moci. 

N e j v yš š í s o u d zrušil k rekursu obhájce manželského' svazku 
usnesení rekursního· soudu a uložil mu, by věc znovu projeďnal a ro'zhodl. 

DŮVOdy: 

Především jest rozhodno'uti otázku, zda stížnost jest přípustna. Dle 
§ 519 c. ř. s. jest přípUstua stížnost do usnesení soudu odvolacího pouze 
v .případech pod čís. I až 3 téhož Su uvedených; že se o případy 1. a 3. 
nejedná, jest na snadě, a zbývá tedY zkoumati, zda lze tento oří,pad pod
řaditi pod ustanovení čísla 2 § 519 c. ř. s. Usnesením v odpor vzatým hyl 
mzswdek prvého sOl1du zrušen z důvodu rozejJře právoplatně rozl1od'nuté 
a žaloba odmítnuta, (§ 475, o'dstavec třetí, c. ř. s.). Zrušením r'ozsudkn prvé 
stolice a odmítnutím žal·oby v připadě § 477 čís. 6 c. ř. s. spor jest defi
nitivně vyřízen, žaloba definitivně zamítnuta. Pwti rozhodnutí odv-olacího 
soudu v případě § 477 čís. 6 c. ř. s. jest však dle § 519 čís. 2 c. ř, s. stíž
nost přípll'stna. Poněvaďž pak v § 240, odstavec třetí, c. ř. s. nepřípusluost 
pořadu práva .a právoplatné rO'zslollz,cní j~,ou na roveň postaveny v tom 
směm,. ž·e k oběma z povinnosti úřadu jest hle·děti jako ke zmatkům a po
něv.adž i co do účinku závad~ těch jevÍ' se patrná obdoba s vy]oučenÍm 
po,řadu práva, nelze sldedati důvodu, proč hy také §u 519 čís. 2 obdobou 
nemělo býti užito. V druhé řadě jest řešiti otáz.ku,'je-Ii obhájce svazku 
manželskéhoO oprávněn ,podati stížnost, když žaloba byla odmítnuta. Klad
né zodpovědění této otázky vyplývá z poOvahy obhájce svazku, manžel
ského jako zástupce veřejného zájmu, vyžadutiicíJlO udržení· manželství 
v .platnosti. Výrokem soudu odvoladho byla sice žaloba o rozlukUl man
želství odmítnuta, však z důvodu, že manželství, byvši právoplatným 
rozsuldkem cizozemského soudu roz},oručeno, více p.a právu netrvá; tím 



220 

jest tedy ;z;ároveň vysloveno, že manželství, k jehož ochraně v tomto 
spom obhájce svazku manfelského- byl ustanoven, lÍepozůstává, a dlužno 
proto obháj'Ci svazku manželského přiznati právo, stížností rozhodimtí 
tomu odporovati. Ve věci samé dlužno stížnosti přiznati oprávnění. Pro 
řešení tohoto sporu jest mzhodno, jaký právní účinek mi rozsudek' zem
ského soudu v Saarbriickenu ze dne 8. listopad\1 1900, jímž manželství 
stran bylo prohlášeuo rozv-edeným, při čemž dlužno míti na zřeteli, že 
dle § 1564 něm. obČ. zák. r-ozvodem nastává zrušení (rozluka) manželství. 
Usnesení v odpor vzaté přiznává rozsudku tomu pluý právní účinek i pro 
ohvod naš'eho státu, -v~cházejíc z předpokladu, že v čas vy1nesenÍ uve
deného rozsudku byli oba manželé německými státními příslušníky. Než 
tento předpoklad spočívá na omylném právním náwru, žc žalobkyně se 
stala tím, že žalovaný, vystěhovav se do Německa a byv ze státního 
svazku rakouského propuštěn, nabyl naturalisační listinou ze dne 10, 
.dubna 1900 pruské státnípfíslušnosti, příslušnici' pnfskou. Tomu tak není. 
Manželství žalabkyně s žalovaným bylo dle výměru zemského soudu 
v Brně ze dne 31. května 1892 rozvedeno nd sto,IO' a lože; rozvod se stal 
vdoibě, kdy oba manželé byli rakouskými příslušníky, a dle obsahu spisů 
vystěhoval se žalovaný teprve pot o m do Německa; jak z přednesu ža
lobkyně na jevo jde, ztratil se jL manžel její po povoleném rozvodu, z če
hož soudí'ti ďlillžno, že ho do Německa nenásledovala. Právní následky roz
vodu ohledně státní příslušno'sti rozvedené mauželky jsou ty, že sice 
manó';elka neztrácí státní příslušnosti a domovského práva sňatkem naby
tého {§ II domov. zák. [63]), avšak s druhé strany její státuí přislušno'st, 
pokud Se týče domovské právo tím, že r-ozvedený manžel po rozvodu 
způsobem jakýmkoli státnfuo příslušenství resp. domovského práva po
zbudle, nijak dotčenO' není, nýbrž že její státní p-říslušnost pokud se týče 
domovské právo jest na dále neodvislo od příslušnosti pokud se týče do
movského práva jejíhO' rozvedenéhO" manžela. Z toho následuje, že ža
lobkyně tím, že žalovaný státní příslušnosti pozby-] a pruské státní pří
slušnosti nabyl, ještě ani s manželem státní přislušnosti nepnZibyla ani 
nové nenabyla. . 

Čís. 473. 

Zákonem ze dne 2. listopadu 1918, čís. 4 sb. z. a n. nebyla dotčena vý
lučná příslušnost vrchního zemského soudll dle I§ 6 zákona ze dne 18. srpna 
1918, čís. 317 ř. zák. Rozhodu!e o své příslušnosti dle tohoto zákona, 
nesmí se soud pouštěti do řešení otázek, zda případ stal se liž po skončení 
války a z jaké příčiny vojsko zakročilo. 

(Roz,h. ze dne 30. března 1920, R JI 19/20.l 

V žalobě vznesoné na vrchní zemský soud v Brně, domáhal se ža
lobce na čs. republice odškodnění za úraz, jenž způsO'bel1' mu hyl po stát
ním převratu čs. vojskem, zakročivším proti shluknuvšímu se -davu. Opí· 
raje příslušnost vrchního zemského soudu o lIstanovení § 6 zákona ze dne 
18. srpna 1918, čís. 317 ř. z., navrhl žalobce, by pro případ, že přísluš
nost, upravená tímto zák'Onem, byla změněna zákonem ze dne 2. listo
padu 1918, čís. 4 sb. z. a n., byla žaloba. odstoupena zemském II civilnímu 
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soudu v Praze. V r ch n í zem S k Ý s o u d žalobu vrátil. D ů vod y: 
Zvláštních ustanovení zákona ze dne 18. srpna 1918. čís. 317 ř. zák. nelze 
tu: použíti, ježto § 1 zákona toho předpokládá, že byla usmrcena nobo 
těžce na lěle poškozena civilní osoba příslušníkem ozbroiené moci nebo 
četnictva anebo, k jich rozkazu z a té t", vál k y v době události však 
o niž tu jde, byla již válka skončena. Dle obsahu' žaloby iest přísllLšný~ 
zemský soud v Praze dle § 1 zák-ona ze dne 2. listopadu 1918, čís,. 4 sb. 
z. a n. Zranění ža~obce byle; způsobeno vojskem, zahodvším v zájmu 
veřejného pořádku. O,tázku, zda. stát jest zavázán k náhradě škody, jež 
jeho zřízenci byla způsobena oSD'bám třetím, lze rozhodnouti pouze dle 
předpi-sů veřejného práva. Jde zde o nárok čistě veřejnoprávní, o němž 
rozhodovati jest dlle § 1 zákol1a čís. sb. z. a n. 4/1918 výlučně povolán 
zemský soud v Praze. Zalo'bcem navrhované .postoupení žaloby na zem
ský civilní soud v Praze jest nepřípustným, ježto ustanovení § 6 záIcona 
ze dne 18. srpna 1918 čís. 317 ř. zák. v ů b e c nelze použiti. 

Ne j v y š ší s o u d zmšiJ napadené usnesenI a uložil vrchnímu zem
ském" soudu, jako soudu procesnímu, by nehledě kd-ůvodům. o něž opřel 
vrácení žalon,y pro nepř(slušnost, o žalobě dá~e jednal. 

Důvody: 

Soud, na neJz sporná vě'c byla vznesena, prozkoumává svou příslU'š
nos! sám od sebe na základě toho, 00 uvádí žaloba, leč by soudu neprav
d,vOost tvrzení těch byla známa (§ 41 odstavec druhý j. n.). Zaloba, o niž 
tu jde, z<lkládá žalobní uárok výslovně na ustannvení z:ikona ze dne 
18. srpm 1918, čís. 317 ř. zák., opírajíc se oD skutečnost {v žalohě tvrze
nou), že žalobce v přítomné válce byl příslušníkem vojenské mo'ci zra- . 
něn. Tyto žalobní údaj'e j-sou pro posuzování příslu.šnosti směrodatnými. 
Usnesení v -odpor vzaté prohlašuje ovšem, že válka v čase. kdy příběh, 
žalobě za podklad sl!outící, se stal, byla již ukončena, než ot:í:zka, zda 
válka v onom čase byla ukončena čili nic, jest spornou skutkovou otáz
kou, Mer-ou bude třeba řeštti ve sporu samém, nelze ji proto rozhodovatl 
p-ři zkonmání příslušnosti soudu, poněvadž by se tím předbíhalo věel 
hla:vní. Rovněž tak nemúže se soud, posuzuje otázku příslušnO'sti. zabývati 
otáJz;kou, z jaké př!'činy vojsloo' zakro-čilo a zbraně užilO', zvláště když 
údaje žalo'bní v té příčí-ně nejsou do té míry přesné, by bezpečně bylo 
lze usouditi, že vojsko {vojenský oddíl) zakročil1o v zájmu zachování ve
řejného pořádku. Soud prvý, pustiv se do řešení naznačených otázek, 
překročil meze, jemu §em 41 odstavec ,druhý i. n. vytčené. Posuzuje-li 
se však příslnšnost dle údajů žalobních, jest dle § 6 citov. zákona ku pro
jednání a r-o"hodnuti sporu příslušným vrchuí zemský soud jako sond 
první stolice, v jehož obv-odu ke zranění žalobce došlo a v jehož obvodu 
také má žalohce bydliště. Zbývá ještě rozhoduouti ·otázku. zdali usta
novení § 6 citov. zákona nebylo derogováno ustanovením zákoma ze dne 
2. listopadu 1918 čís. 4 sb. z. a n.; tuto otázku dluino zodpověd-W záporně. 
Příslušnost vrchnícb zemských soudů ku- projednání nároků odvozo'va
ných ze záko-na ze .dne 18. srpITa 1918, čís. 317 ř. zák., jest vzhledem ku 
povaze věci výlučnou a a-bsollltní, jako tomn jest na pře při ža
~O'bách syndíkátních (§ 60,0 c. ř. s.) a při žalobách () náhradu za nespra
vedlivé odsouzení (zák. ze dne 21. března 1918, čís. 109 ř. z.). Na tom ne-
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bylo ničeho změněnú-z-á.koB .... m Ze tlne 2. listopadu- 1918, čís. 4 sy. z. a -?, 
jenž upravuje příslušnost zemského soudu v Praze pouze oprol! ostatmm 
řád n Ý m soudům, tedy nikoli oproti mimořádu}'m soudům kategorie 
shora uvedc·né. Mohlo by se sice namítati, že § 5 písm, e) zákona ze dne 
2, listopadu 1918 čís, 5 sb. z. a n., uváděje výslovně nej,vyšší soud' jako 
druhou a konečnou stolici o opravných prostředcích pwti rozsudkúm. 
usnesením, a ,opatřením vr-chnkh soudů, ve sporech ,dle zákona z,e dne 
21. března 1918 ,čís. 109 ř. z., o zákonu ze dne 18. srpna 1918 čís. 317 
ř. zák. se nezmiňuie, než v tomto § 5 písm. e) jest citován zákon ze dne 
13. srpna 1918, čís. 316 ř. zák., a pončvadž zákon tento neodkazuje žád
ných Sparll k vrchním zemským soudům, nýbrž v § 2 stanoví, ,že konečné 
r·O'zhodnutí a stanovení náhrady přísluší zvláštní ministerské kom,si, jest 
na snadě, že jedná se o přehlédnutí, a že v § 5 písm. e) měl a chtěl býti 
citován zákon ze dne 18. srpna 1918 čís. 317 a nikoli čís. 316, kteréžto 
nedopatření bylo napraveno ustanovením § 5 pí-srn. k) zákona ze dne 16. 
dubna 1919, Č. 216 sb. z. a u. 

Čís. 474. 

'útraty zajištění diíkazu lze jen teMa vymáhati zvláštní žalobou, byl-li 
napotom hlavní nárok mezi stranami beze sporu vyřízen. Jinak jsou útra
tami rozepře o hlavní nárok a platí o nich ustanoveni '§ 41 a násl. c. ř. s. 

(Rozh. ze clne 30. března 1920, Rv II 42120.) 

Žalovaný, jsa žalobcovým podnájemnikem, znešvařil bvt. Když pak 
žalobce se z bytu. stěhoval, byl vyzván promjímatelem, by předal byt 
v řádném stavu. Žalobce vymohl si' proto - chtěje si zajistiti náhradní 
nárok proti žalovanému, povo.Jcní, by zjištěny byly škody, jež žalovaný 
v bytě zpl!so'bil. Důkaz místním o-hledáním a znalci byl pak skutečně 
proveden, čímž vzešly žalobci značné útraty. Nový nájemník, jenž na
stěhoval se místo žalobce, uvolil se, že Já částečně na svúj náklad byt 
do pořádku. Žal-obce domáhal se pak na žalovaném, by .mu nahradil 
útraty, jcž vzešly provedením zmíněného zj;šťovacího důkazu. P r 0-

ce sní s o n d prvé s t o I i c e žalobě vyhověl v podstatě z toho. .dů
vodu, že jest příp",stna samostatná žaloba vzhledem k tomu, že nový ná
jemník sám byt opraví, čímž stalo se nejistým, zda bude na žalohci po
žado·vána nábrada. O d vol a c í s o u d zamítl žalobu pro tentokráte. 
D ů vod y: Ne1ze sice s'Ouhlasiti s odvolatelem, že útraty, spojené se za
jištčním důkazů, nemohou býti nikdy vymáhány samo'statnou žalobou. 
Takového ustanoveni soudní řád neobsahuje. Správným jest však jeho 
názor, že útraty takové souvisejí s hlavní pohledávkou a ;te nemohou 
bý·ti samostatně zažalovány, pokud není rozhodnuto o věci hlavní. Pro
vedeným řízením není však prokázáno. že by se byl pronajímatel zřekl 
vymruhati náhradní nárok proti žalobci. Jest tudíž ještě možno, že budle 
žalobce domivhati se na žalovaném náhrady škody, ježto však zažalovaná 
útratová pohledávka sdílí osud hlavní pohledávky, není samostatná ža
loba na náhradu útrat pHpustnou a jest mylným názor Drvého soudce, 
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jenž: zalobu tu při1)ou,ští, ač nejisto, zda bude na žalobci nábrada poža
dována. 

N e j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolánÍ. 

D ů vod y: 

Dovolání, opřenému jedině o dovolací důvoděís. 45u 503 c. ř. s. nelze 
přiznati oprávněnosti. Předmětem.sporu JSOlL náklady, vynaložené žalUjící 
strallou na provedení ,dúkazu znaleckého, který si oproti žalovaném11' za· 
iistila dle & 381 c. ř. s. ještě před rozepří, již provéstí zamýšlela, ",by 
prů\'odní prostředek ten nebyl jí ztracen nebo znesnadněn. O útratách 
těch ustanovuje § 388, o,elistavee třetí, e. ř. s., že zapraví je strana, důkaz 
navrhující, bez újmy nároku na náhradu, jí sDird přísluše.iíclho. JeHkož 
z nstanovení SU 389, odstavec prvý, c. ř. s. plyne, že důkazu, pro zji
štění provedeného, použíti' může každá strana v rO'zepři hlavní, zřejmo 
z toho, že pOvinnost k náhradě útrat tako,vého provádění důkazu POSU2)O

vatí dlužno vedle ustanorvení §u 41 c. ř. s., že tedy útraty ty tvoH sou
částku ,procesních útrat hlavní rozepře a navrhovatel důkazu má na ně 
nárok jen potud, pokud v rozepři zvítězí a se uzná, že náklady by byly 
k účelnému vymáhání práva nebo bránění se potřebné. Správně.proto 
uznal o'dvoJací soud, že náklady zmíněné nemohou vymáhati se z v1 á.s t
ní žalo-bou, leč by práVllí nárok, k ]ehcž prokázání nebo vyvrácení Jů
kaz hyl prováděn, mezi stl a n a m i jinakým způsobem než sporem byl 
vypořádán. V takovém případě nezbývá ovš,e'ffiI, nemá-li zásada vytčená 
v §u 388, odstavec třetí, c. ř. s. vyzníti na prázdno, než rozlu·štiti otázku 
náhrady útrat zajištěného důkazu samostatllě. Žalobce uváděl v žalohě, 
že majitel domu p o provedeném zajištění dúkazu našel nového nájem" 
nlka, který opr.avu na svůj náklad. pro-vésti se uvolil bez náhradníhoná
roku, takže majiteli domu škoda, z jednání žalovaného vzniknuvší, byla 
tím jinak l1'3h,ražena a že pro,to od žalobce dle prohlášení svého ničeM 
již nepožadude, v důsledku čehož ani on (žalobce) svůi nárok náb·radní 
proti žalovanému jako podnájemníku uplatňovati nemůže. Jelikož však 
od~olací soud zjistil, že majitel domu náhradního nároku se nezřekl, na
opak zavázal se novému nájemníku na opravu obytných místností' při
spěti tou částkou, jakou mll' žalo·bee vznikloil' škodu nahradí, a žalob
covo prohlášení, shora uvedené, neobsahovalo bezvÝl11inečné z ř e k
u ut, s e nároku proti žalovanému, nebylo lze v čase rozhodování pří
tomného sporu první st,oJici pokládati hlavní nárok, pro který důkaz byl 
zajišfován, za vypořádwný mezi 's'porrú'rmi stranami a proto právem uznal 
odvola-cí somdl, že na ten čas útraty provádění zajištěného důkazu samo,
stalně požadovati nelze. Na okolnost, že se žalobce nyní v dovolacím 
spise hlavníhlo' nároku, pro který si důkaz pOjišťoval, oDrotj ža].ovanému 
zříká, nel'zc vedle §u 504 c. ř. s. vzíti zřetele, nebo.f n·ení to zřeknutí s,e 
nárokl! předmět spom tvořícího, nýbrž nová skutková okolnost, kterou 
slušelo mu tvrditi již před soudcem prvním, aby opo·dstatnil oprávnění 
k samostatnému vymáhání zažalovaných útrat. kteréž však v řízení 
opravném j,eví se již nepříPustnou ll,ovotou. 
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Čís. 475. 

Dřevěný můstek, položený pře", příkOp k ~ospodářs~~mn .používání 
vybudovatele, nestane se tím, že konce jeho tramu z:,pus!eny l~dnak ~ d? 
veřejné cesty, jednak do veřejného statku (návse), pnslusenstvlm verel
ného statku a tím pro každého používatelným. 

O~ozh. ze dne 30. března 1920, Rv II 44/20,) 

Žalobci postavili si na svůj náklad dřevěný můstek p,řes silniční pří
kop, hy tak ze silnice mohli zajížděti do syého st~vellí. Prostma.-mezi 
příkopem a stavením jfch náležela k návs~ Zalo.vana ~oused~a po~;zlvala, 
když mllstek k jejímu stavení byl odstra~en, mu~tku :~Iob~~u, kten p,rlOto 
žalovali by bylo uznáno právem, že zalovanc nepnslu" pravo jlZ~y 
přes oden ,můstek. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalohu z~m;tl. 
D ů vod y:Můstek, jsa se zemí úplně spojen a slouže. dle tvrzem za: 
lobců, k trvalému spojení obou sousedníc~ parcel v,eřejného s~~tk:u, nema 
vlastní existence nýbrž ,dle § 297 obč. zak. jest POUhgl1 soucastL p~rcel, 
do kterých jest 'zastaven a jest tedy v~cí m?vito~. Z~loOb,ce, ktery . ne
obmezcné vlastnictví k můstku ndůvodnuje hm, ze jej sam postavil ~ 
opravuje a v dÚlbrém stavu udržuj.e, ~omáhá se právní .. ~chrany VěCI, okt~ra: 
vlastní existcnce pozbyla a neexistuje a by,ln proto JIZ z toho!o duvodu 
žalobu zamítnouti. Jak jIž uvedeno., nemá- po názoru sou~du nmstek jalm 
mo'Vitá věc vlastní existenee, jest ,čásH parcel, na mchz ·Jest posta;r~n, 
totiž silnice a ,z části také návsi, do níž druhý jeho 'konec iest zapusten. 
Obě tvto parceJ,y jsou však statkem veřejným, pročež jest i můstek stat
kem veřejným, Sodlle}e povahu pozemku, na n~mž jest po~taven., O d v o-
I a c í .s o u d žalobě vyhověL D ů v o cl y: S nazorem prveho, ,so,~du ~elze 
souhlasiti. Je známo, jak podobné, přes silniční příkopy polozene mustky 
vypadají' sestávají z několika podélnýoh a snad i příčních trámců a ho
řejší plo~ha takového. můstku mnsí o'vš~m, aby, přejezd byl mozn;:m: 
býti ve stejné úrovni s půdou, takže tramoe svyml konCI, jS?lI v pud~ 
samé. Tímto. položením či vtlačením konců do' půdy nevzmka ,Vsak takove 
pevné spojení se zemi, by bylo lze říci, že trámce či ':lůstek. stalY ~e dle 
§ 287 obč. zák sou'částkou nemovitosti, byť i snad ~~lob,Cl meli um>:~l 
můstek trva-Ie tam ponechati pro účely svého. hospodar:~l. K ,tomu pr;
stupuje, že trvalé spojení tak, že by v,ec stala se so~ca~tkou pO,zemku, 
může dle svého úmyslu přivoditi pO'lize majitel pozemku sa,m. 1I1kolr Gsob~ 
třetí; obě parcely však jsou dosu~ veřejným statkem. Ma yedv odvol~CI 
soud za to, že takovýto. můstek přes silniční p.říkop, ať u~ se. SVGI~~lm 
macjitele půdy, či bez něho. položený, by! i konci svých ~ramcu. S?o'clval 
v zemi, nestar se příslnšenstvím púdy, nýbrž zústal jako vec movlta vl3ist~ 
nictvím žalobců, jimž přísluší kdykoli právo, můste!,. zas~ odstra~~l, 
zvláště kldlyž je možno i ohledně veřejného statku nabyti jakychsl zv.Jast
nkh práv. Uko vlastníci JSOll však žalobci o\p;~V11ěni ,vý~radně s~~i po~ 
užívati můs,tku: právům strany žal<{vané nedeje s~ tm~, u.1~a. Muze vc
řejného statku používati l nadále, nik?li však ~a~e zanzenL ~~oukro:nou 
os-obou pro její vlastní účely ~lpraveneho na l1!lste, kde by ~rlJezd. jmak 
ani nebyl možným (příkop). Zalovaná, která je sousedkou zalobcu, ne
popírá, že můstek zřídil! si žalobci. Nevyznačivše nHak svého souho-
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vlastnictví, nemohli by snad žalobci poMněti k zodpovědnosti osobu 
cizí, poměrů nezna-loru; vůči 'žalované, která sŤav věci zná, dlužno jim 
toto právo přiznati, Jezdíc přes cizí můstek, zasáhla žalovaná do výhrad
ných práv strany žalujkí a jelikož ani netvrd.ila, že také jí přísluší ze 
s'ouikromoprávního titulu právo. jízdy' po můstku, jest žaloba onrávněnou. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání - mimo jiné z těchto 

důvodů: 

Co se t:\rče dílvodu nesprávného právního posouzení věci. lze snad při
pustiti, že náz.or odvolacího Eoudu, ostatně jen mimochodíem vyslovel1)r, 
dle něhož jen majHel nemovitostí, nikoliv však třetí osoba. může přivG
diti trvalé spojen'Í tak, by se movitá věc stala součástkou věci nemovité, 
v této všeobecnosti správným není. Stačí v tomto ohledu, poukázati na 
nstanovení § 414 a násL obč, zák. o nabývání práva vlastnického příbyt
kem. Přes toQ však nelze naříkanému rozsudku vytýkati nesprávné právní 
posouzení věci. a budiž, nchledí,c k právě zmíněnému právnímu názoru 
poukázáno na o'statní úplně správné vývody odVolacího soudu, ke kterí;~ 
se je'šté do,d'ává toto: Dle spisů není sp'orným, že žalobci zřídili si músÍek 
pro svoje hospodářské účely a sami jej ze svého udržují. Zalovaná proti 
tvrzení žalobců, že je můstek ve v:(rlučném jejich s,oukromém vlas;.tnictví, 
namítá, že můstek za daných okoll1,ostí stal se součástí v-eřeiného statku, 
Tu však dlužno připomenmlti, že § 297 obč, zák ohledně podobných věcí, 
jako je zmíněný můstek, mají-Ii se státi součástí pozemku, výslovně před
pokládá, by věc byla zřízena v tom úmys<Jw v zemi a půdě, by trvale na 
ní zůstala, Pouhé vtlačení můsťku do půdy veřejného statku bez onoho 
úmyslu ledy ješ,tě nestačí, Není dále ani rozbodným, že příkop a poze
mek č. P. 1021/7 (náves) jsou dosud veřejným statkem, jichž může uží
vati kaidý úd obce (§ 288 obě. zák), ncboť v tomto případě nejedná 'se 
o užívání veřejného statku, ohledně které otázký příslušelo bv rozhod
nutí správnímu úřadu, nýbrž ,o právo vlastnické oMedně mústku samého, 
jež posuzovati sluM dle § 354 a násl. o'bč, zák, jimiž je majiteli nroplljčeno 
právo, že nemusí trpěti nižádného vsahání ,dio svého vlastnictví a ohledně 
kterého nebylo prokázá,no, že podl,éhá ,obmezení v tom sm:vslu, že musí 
trpěti spoluužívání jiných osoh. Ku poukazu dovolatelky na to, že názor od
volacího soudu vedt by k tomu, že hy byl vlastně veřejný statek vyloučen 
z veřejného. užívání, a že, kdyby překroče'ni příiezdních můstků b'ylo zá
vislým na povolení těch, kl10ž můstky stavěli, byla by náves uzavřena 
i vlastním občanům obce, sluší podotknouti, že d'omuěnka tato případnou 
není, jelďkož rozhodnutím to'hoOto případu se nijak nepre,iudikuje otázce 
Po.užívání veřejného statku. 

Čís. 476. 

Směnná smlnuva, Ujednaná s doQdatkem, že ied"n ze smluvníků muze 
jím výměnou poskytnuté pozemky v umluvené ceně zpět koupiti nebu
dou.Ji druhým smluvuikem do. určité doby zastavěny. jest ujedná~a pod 
rozvazoQvací výminkou. Dostaví-li se výminka, podrží smluvník, v jeiwž 
prospěch přičiněna výminka, pozemky, jež směnou obdržel, a obdrží zpět 
proti zaplacení umluvené ceny pozemky, jež směnou pl·epustil. 

(I~ozh. ze dne 30. března 1920, Rv II 47/20.) 
Civi1nf rozhodnuti. II 15 
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Směnnou smlouvou ze dne 19. únoTa 1908 postoupila mčstská úbe·c 
staviteli 4 stavební parcely, začež jí stavit"l post'0upil dvě pozemkové 
parcely. Zároveň zavázal se stavitel za sebe i za své právní :1ás'cupce, že 
stavební parcdy do 6 let zastaví, jinak že bude obec oprávněna, by po 
marném uplynutí této lhůty pozemky, jež staviteli postoupila, zpět kou
pila po 12 K za sáh. Toto oprávnění obce bylo zapsáno do pozemkové 
knihy. Ježto stavitel pozemků ve zmíněné lhůtě nezastavěl, domáhala se 
obec jich vrácení za smluvenou cenu. Pro c e s II í s o II d p r v é s tol i c e 
žatobě vyhověl. D II v o,a y: Nelze '0 tom pochYbovati, že zpětnou koupi 
lze vyhraditi i při smlouvě směnné. Jest sice pravda, že občanský zá
konník mluví o zpětné koupi jako O vedlejší úmluvě při smlouvě trhové, 
a užívá prQlto v § 1070 obč. zák. výra.zu »prodateh, než zařazení to lze si 
vysvětliti tím, že právo koupě zpáteční se vyskytuje zpravidla při smlou
vách trhových, CQ.ž však nevylučuje, by nebyla zpětná koupě umluvena 
i při smlouvě směnné. Podmínky zpětné koupě mohou strany libovo-lne 
umluviti. Ježto umluvené podmínky se splnily, jest obec oprávněna, by 
své práv'0 vykonala. O d vo I a c í so u d žalobu zamítl. D ů v '0 d y: Myl
ným jest názor Drvého soudu, že lze umluviti zpětnou koupi i při smlou
vách sménných. Dle jasného doslovu zákona spočivá právo zpětné koupě 
v tom, ž.e lze věc pro d a n'O u, nikoliv tedy snad směněnou, zpět vykou
piti. V §ech 1067 a násl. obč. zák. jsou obsažena Ulstanovení o »zvláštních 
druzích neb'0li vedlcj.šich úmluvách smlouvy k u p n k; jsou to zvláštní 
ustanovení, jichž nelze obdohně použíti. V cdlejší úmluva při smlouvě 
směnné, že směněné pozemky lze zpět požadovati, nemúže se státi 
»právem na zpčtnou kOUp{i« ani tím, že byla skutečně zaknihována, jakž 
stalo se v tomto připadě proti předpisu § 9 knih. zák Tím není ještě 
řečeno, ž,e by úmluva taková byla zhola neplatnou, jak míní odvoIatel; její 
právní povahu dlu",no spíše posuzovati dle všeobecných předpisů 

o smlouvách (hLava XVII. obč. zák.), přihilížejk k okolnostem toho kterého 
přípaďu. Mohlo by zocle jíti buď o kupní smlouvu hotovou avšak podmí-. 
něnou aneb sice oQ nepodm·íněnou avšak pouze budoucí. Pro ZOdpolvědění 
této obzky jest rozhodným obsah úmlnvy a vůle smluvních stran, jak jest 
z úmluvy té zřejima. Z těchto pak vyplývá, že tu jde ,o smlouvn předběž
nnu '0 budoucí trhové smInuve, jejíž podmínky, jmenovitě určení času, 
třebas podmíněné, jsou splněny. Ježto spomé parcely nebyly zasta"čny 
v umluvené šestileté lhůtě a do'Sud zastavěny nejsou, mohla sice obce do
máhati se zp.ětného jich: prodeje, avšak pOllze d'0 jednoho roku po té, když 
zmíněná šestiletá IMta uplynula, totiž do 19. února 1915. Ježto však obec 
tak neučinila, zanikl d\.c § 936 obč. zák. její nárok 

N c j v y Š š í s o u d obn0"i,1 rozsudek soudu prvé stolice. 

DílV'0dy: 

Správně dovozuje soud -odvolací, že úmluvu, kdyžtě nespadá 
pod ustanovení §§ 1068 až 1070 obč. zák., dlužno posuzovati dle vše
obecných předpisův o smlouvách. Nelze však přisvMčiti odvolacímu 
sondu v tom, že úmluva byla by dle 'Své vlastní povahy smlouvou přede 
běžnou ve smyslu § 936 obč. zák. Nejednalo se stranám o to. hy teprve 
v budoucnosti byiln něco zvláštní sml!ouvou ujednáno a že by ohci měl 
le.prve vzejíti nárok na tO', by "polusrnluvník byl po případé přidržán 
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kj ton:t~" by oV l1,OVO'U v~~~9statno~ sml'oliVU vešel. Naopak závazťk práv
~lho :-,r~dchudce nyncJs: zalo~ane strany bvl pevně stano'ven již smlou
~o~ s,menn?,u a obec mel~ pravo, by přímo z této smlouvy domáhala se 
pl?em. Al c:! byl vzmk naroku odsunu'! na dobu pozdější, nejistou. Obsah 
naroku smeroval ohledně vyhražených parcet k restituci právního sta 
J"k b"l zd'e - d. - P" _ vu, 

a ,j pre, smenou. 'raV11l predchůdce žalované strany stali se ná-
sledkem sm~nne smlollvy ;,Iastl:íkem parcel, měl však vlastnictví čtyř 
parcel pozbylI a parcely mely pnp'adnouti zase zpět do vlastnictvíohee, 
kdy~y do seslI let ode dne sll]louvy nebyly druhým smluvníkem -za
staveny. B~la tudfž oh~ed~ě .uyř parcel sjednána směnná smlouva pod 
l,<;~~v~~ovacl, potes~atl'Vn: vY,?1mkou. l!m'luva, že obe·c má právo vyplatiti 
~lh,. jak ",e ~ml'ouve n~p~e~ne se .vf,avI; zpět koupiti parcely za cenu 12 K 
za Je~~n K,a:dý ~kll:teCny ctv.erecny sah, t:frkala se vy,pořádání fml:uvriíkft 
pr7 pr:pad, ~e vymmka ~y _s~, splnila. Tu jen ohledně řečených čtyř parcel 
m,~~ s~ z~sc ?bnO'Vltl ,dnveJs: st~v pravnÍ, parcely, žalnbkYllí převzaté, 
mely ]1 zustatl a druhe ,str31ne mela se poskytnouti ujednaná náhrada za 
plo~s~1,?u rn\:l1o:cnno,u., vJ:m.eru, j~ež měla by se jí vráti1i, ate dle .smlouvy 
vralIl! ,!e ll<;mela. POJlma-h se umluva tak, jak dolíčeno. a, není-li o tom 
s~on:, ze vymmka nastala, jest prosha žalobní iOspravedlněna a nemá' vůči 
~l ;msta ani ,obr,ana. zkrácení ?řes polo'vici pravé ceny, ježto po této 
stra?ce, Tozhoduym lest o'kamzik, kdy smlouva směnná byla uzavřena, 
a m~oh doha, k,dJc nozv,a:ov~cí _vými'nka se splnila, s ohleuem na prv. 
nzna.cenou dobu vsak zkracem pres polnvici pravé cellY ani se netvrdí. 

Čí". 477. 

Při ~bytování VOjska dle zákona ze dne ll. června 1879, čís. 93 ř. zák. 
Vystupuje obec pouze jako sprostředkovatelka mezi VOjenskou správou 
a poskytovatelem bytu. 

(~ozh. ze dne 7. dubna 1920, R [ 206/20.) 

_ ?aIo,bce dom~hal se na obci náhrady nákladu, jeiž učinil, by uvedl opět 
v ra~ny ~tav ll1'lstno'sti\, tež byl ohci pOSkytli za účelem nbytování voiska, 
~ Jez v'DJskem byly poskozc'ny, Pro c e sní s o u d' p r v é s t o (i c e 
zall~bu zamítl .v P?,dstat~. z tohO' důvodu, že mezi ža'lo;!)cem' a žalovanou 
'0bCI n_ebyla sJcdnana naJemnl smlouva, nýbrž že' žalovaná byla pouho,u 
,~prostr,edkovatelkou vojenské správy, jak jí .. zákonem jest uÍoženo; dle 
~ 3~ za~ona ze ct,nc 11. července 1879, čís. 93 ř. zák. nahrazuje vojenská 
sprava skodu, Jez vznikla ubytováním vojska. O d vol a c í . s o II d zrušil 
:ozsuderk soudu prvé stolrice a nařídil mu, by, vyčkaj,e právomoci znovu 
J,e,~nal a .r'~20hodl. D ů vod y: Voj,enská s,práva jeset po,vinna, by ~'raceiíc 
obJ'C_kty, Jez Jl byly dány v užívání na základě uby'!ovacího. záko~a ze dne 
ll. <;c:vna 1879, Čí~. 93 ř. zák., je vrátila - nehledíc k obvyklému opotře
hovaTI! --:;, v takove,m st~vu, v jakém je převzala. BYly-li objekty poško
~eny, TUCl ,:oJenska spra,va za zavinění voj-e,nských oddílů a těch osob 
J~~Z by!y_ dany , v, užívání, nikoliv však za náhradu a za následky obvyk~ 
leho _op~trebovalll. Ten, kd'o' objekty poskytl, musí se však domáhati na 
so~de n<>hrady z, tohoto ručení, nejdéle do TO'ka po té, kdy objekt byl mu 
vracen, Jl11ak pravo Jeho zamka (odstavec 3, 4 a 6 § 35 cit. zák.). Dle od-
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stavcc druhého 
k užívání 
poskytovatel budov přichází v úvahu obec 12, 13, 20 cit. zák.). Z usta
novení těchto vyplývá, že jednak poskytovatel má se starali o to, by 
udržoval budovy v tal<ovém stavu, by mohly býti jednou vráceny tak, 
jak byly převzaty, a že jest z druhé strany oprávněn, by nastupoval po
stihem na vOjenskou správu. Neudržovala-li tudíž obec místnosti žalob
C{)vy v řádném stavu, ru-čí mu v mezích zákona, jak' shOT!a uvedeno, při 
čemž jsou jí zmíněné postižné nároky zachovány. Jestliže tedy majitel 
domu, kdyžtě obec chovala se nečinně, vynaložil ze svého náklad, jejž 
mela nésti 'Obec, by místn'Osti přivedeny byly opět do řádného stavu, může 
žádati na obci náh.radu (§ 1042 ,obč. zák.). Poněvad'ž prvý soud nevyšetřil 
v tomlo směru závažných okolností, byl'O rozsudek dle § 496 odstavec 
druhý a třetí zmšiti. 

N e j v Jl š š í s o II d usnesení od\'olacíh,o soudu zrušil a ulo,žil mu, by, 
nehledě k zrušovacímu důvodu, o odvolání znovu rozho·dt 

Zrušiti rO'lsudiek prvé stolice a naříditi jí, hy doplnila řízení ve smě
rech, j,ež naznačeny j;sou v usnesení soudu odvolacího, byLo by jen tchda 
na místě, kdyby sprá:vným byl právní názor odvolacího soudu, vedle 
něhož prý náhr3!dní nárok proti vojenské správě, upravený §em 35, od
stavce 3 a 6, z"kona o ubytování vojska ze dne ll. června 1879 čís. 93 
ř. z., přísluší o,bcí, kdežto mail tel poškozeného předmětu jest prý na to 
odkázán, by svého náhrad'ního nároku domáhal se na obci. Tomu však 
není tak. Předc,,"šírn není v zákoně samém nikde řečeno, že -by olhec ručila 
majiteli poškozeného předmětu za poškození, ubytovaným vojskem zpÍl
sohené. Než ani z jinakj'reh usťauovení zákona nelze povinnosti té d'O
voditi. Závazek k poskytnutí přístřeší vOjsku vázne na držbě domu (§ 8). 
Obci náleží po-uze, by k zákonné výzvě v oboru přenesené púsobnosti 
(§ 20) byty vyšetřila (§ 14) to jest, by k výzvě vojenské správy, jež jí buď 
okresním polliti1ckým úř3!dcm, nebo výjimečně přímo byla učiněna (§ 12). 
potřebné místn'osli vybrala, vojenskému oddílu je oznwči1a a jeho přiká
zání do bytův uskutečnila .(§ 13, odstavec 2). NevystUpUje tud·íol obec 
ohledně zabraných předmětů, jež n"jsou jejím majetkem, jako poskyto
vatelka bytu, nýbrž jen jako prostřednice mezi vojenskou správou a ma
jitelem pře dmětn , na němž vázne břemeno whytovací. Jen tohoto lze po
važovati za poskytovatele bytu. To plyne jasně zejména z ustanovení 
§ 12. vedle něhož ukládá se vojenské správě, hy výzvu k po,skytnutí pří
střeš'í neřídila uikdy pří m ° na majitele budovy nebo pozemku, nÝ'brž 
pouze na okresní polihcký úřad, pokud se týče výjimečně na starostu 
obce. Poskytovatelem přístřeší jest tud'íž a zÍlstává majitel předmětu. Tím 
míněn jest j v § 35, odstavec 2 a 6. Přísluší-Ii však náhradní nárok dle 
tohoto zákonného předpisu majiteli předmětu přímo proti vojenské správě, 
není žalovaná obec k žalobě, o kterou se 'zde jedná, vúbce pasivně legiti
mována a lze o ža}obním nároku I1znati ihned ve věci 8amé. 

• Čis. 478. 

Vydržeti lze služebnost i na pozemku domněle vlastním. 

(Rozll. ze due 7. dll·hna 1920, Rv I 130/20.) 
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. Žalobci by.li vlastníky pozemku Č. kat. 478, žalované náležel vlast
mcky sousední !loz,emek č. kat. 78. Ježto hranice mezi 'Obojími pozemky 
byly sForny: byly ,dle smím ze dne ,26. záři 1918 znooVu vyměřeny. Žalo
vana zala nekohkrate na pozemku č.,kat. 478 trávu a sice na onom dilu 
jenž s pozemkem jejím bezpro-střcdně hraničí. Ža1obcové domáhali S:C VfT~ 
roku, že žalované nepřísluší právo žíti trávU' na pozernku č. kat. 478 proti 
čem-u'ž žaLovaná namítla :vydržení. Pro c c s II í s o li' d p r v é s t~, 1- i c e 
žal'Ohě vy.hověl. D fl vod y: Jest sice prokázállD, že žalovaná i její před
chůdCi žali na ,pozemku Č. kat. 478 trávu přes .30 let, aniž by jim to byl,o 
bývalo žalo'bci nebo jej'TIch právl1'Ími předchůdci zakázáno. Přes tO' však 
nemohla žaliOvaná nabýti vydrže:nÍm ptá'va to-ho, ježto Pouze na eizím 
pozemku lze nabýti sl'lllž,ebnosti vydržením. Jest však velmi pochybno, 
zda dílec pozemku, jenž ny,ní na základě smíru ze dne 26. září 1918 ná
leží žalobcům vlastnicky, ji:ž před tím'to smírem j.im nál'ežel, ježto hranice 
ohou p'ozem'ků byly sporné a právní předchůdci žalované se domnívali 
že onen dHee ,č. kat. 478, na' lderé'm žalovaná se domáhá p'rá~'a žíti trávu' 
jim nákží právem vlastni'ckým, pročež tam lakl' trávu žali. Jelikož však 
není prokázáno, zIda dnešní hranioe - jsou tO' hranice Imdle citovanébo 
smíru -' byly skutečnSrm'i hranicemi mezi parcelami, nelze 1J'8.'b}'ti slu
žebnosti vydržením let, poněvadž dle výsledku řízení prÍlvodního iest 
za to míti, že žalovanou tvrzené PT8.VO, žitil trávu, byln jen s,o:učástkou 
vlastnického práva žalované a jejÍ'ch právnkh přcdchlldců na -onOm clíl'ci, 
jehož vlastnictví před 26. září 1918 mezi účastníky bylo sp'orna a které 
nyní spadá do vlastnictví žalobci,. O d v 0') a C í s o ll< d žal·obu zamítl. 
D 11 vod y: Tím., že byly smírem vyměřeny l1ranice mezi Dozemkcm ža
lohců a žalované, nebylo teprve vytvořeno právO' vlastnické .k pozemku. 
Vyměření to měla ráz pouze deklaratornf; i před yyměřcnÍm hranic byli 
tedy vl'astníky pozemku Č. kat. 478 žalobci, z čehož vyplývá, že žalovaná 
žala nd'e vždy na dzim pozemku; žala D'ouze proto, ježt'O se mně-la býti 
k tOlli'l o,právněno'u; jest Ihnste1'llo, zda t.ak činHa, majíc za to, že poze
mek jest j-ejím vlastnictvím, či pouze proto" ž,e jest v držhě sP'OTného 
práva. Dle § 480obč. zák. lze nabýti služebnosti vydržcnim let. Ježto. 
pak u žalované jsou i jinak splněny po,dmínky: §§ 1460, 1470 obč. zák., 
bylo žalobu zamitnouti. 

Ne j v y Š š f s o u d nevyho'vel dovolání. 

Důvody: 

Dq.volateI!é uvádějí, že se žalované a jejÍ! předchů,dcúm v držbě p'o
zemku parc. Č. 78, kdy,ž žali trávn na onom díle pozemku pare. čís. 478, 
který s pare. čís. 78 sousedí, jakož i na svahu, S' nim spojeném, až k první 
vozové kol'eji, nejednal'O o výkon služebnosti na cizím pozemku nýbrž 
že měli "Vi úmyslu, žíti trávu na- své vlastní IlO I};. Soud první zjistil, že 
žalov~ná a její právní předchŮrdci ve vlastnictVÍ- pozemku pare. Č. 78 na 
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shora ,c,",",m--nr='TITim;",:JTc~r7fiIrl1e'm-,'ffw"'~nnvfCFc-r;;c0'-"'-'--'T-----' \.'~'-r~z~rr:·ěn~v o roku
v 

k r~zvrhll ncjvYš,Šího podáni -(S 209 odstavcc druhý 
30 let bez závady tránl žali, ačkoliv o tom žalobci a jejich právní před- e,x, l), kdyz pak pres to k r'ozvrllOvcmu roku se dostavila, nepříslušelo 
chúdci v držbě r;'Ozemku toho věděli, přes to' však vy-louči:, že žal,ovaná Jl ?l~~VO Odp-o!u proti Dřihlášen~>m nárokiIm {§ 213 ex. ř.) a ne II ě 10· jí 
vydrž,cnÍm let nabyla práva, žíti trávu na Oilnm dílci pozemku pare. č.478, b" Jr ~ 1 d 0v f Ll C e ,11 o rozvrhové ll~nesenf soud'cc prvé-ho (§ 229 odstavec 
na kterém dne 26. května a 18. června 1919 a i jindy trávu žala; nebo', tret~e~, r.) a ,nasledkem ,toho' ani usnesení soudu relmrsního, Není te'dy 
soud procesní zjistil, že hranice mezi těmito, parcelami již za právních OPl avnena, hra~l usn~se~l to v odp'or dovolacím rekursem, byť v něm 
předchůdci! stran nebyly nrčité, nýbrž sporné a že též právní předchúdci stanoven ?yl n~hrad':ll naro.~ kllih'ovního věřitele Václava S-a podle § 222 
žalované za to měli, že onen dílec parcely čis. 478, na kterém se 7.alo- o~stavec ctvrty ex. r.,na Je}" nepro-dané polovici usedlosti. Teprve knihov-
vaná domáhá sllržehnosti. žíti trávu, jim právem vlastnickým náleží, pro- ~l~. vklade~ nah~adm~'O ~aw:kU' na neprodanoU" polovici usedlosti vstoupí 
čež tam také trávu žali; vykonávali ted'y vzMedcm na neurčitost hranic .'lelIt~el, k n.~hrade ?Dravnen?, Václav S. v právní pO'ill'ě-r k Marii Ii-ové 
právO, žíti trávu, jako SOll'částku práva vlastnického a ježto jim scházelo l~ko,:to maJltel~c;e t:to. p'019vl'ce usedlosti; proti usncsení vkladnímu bude 
vědomí, že žali r;a cizím, nemohli po'r nabýti práv.a služebnosti. Avšak, l'harll tI,-ove p~ls1use!1 pravo rekursu, a, domnívá-li se, že náhradní ná-
aby žalovaná toho,to práva nabyla, stačila vůle, vykonávati obsah práva rok nem po ~ravu vubec nebo ne v té výši, ve které byl stanoven SOII-

toho vlastnim jménem, "niž by jí byly ostatní právní poměry ohlcdně d~m rekursmm, bude mocI uplatniti své námitky proti náhradní pohle-
sporné plochy jasnými (§ 312 obč. zák,). I když část pozemku č. 47R, kde dav:,e, bud;:-l! pl~cení na ní požadováno. Dovolací rekurs byl tudíž jako 
trávu žala, @právem byla považována žalovanou a jejími předchůdci za nepnpustny odmltnut 
j'ejich vlastnictví, nabYli vydržením asp,o,ň práva oné služebnosti, l<dyž 
se ukázalo, že ona sporná část pozemku jest vlastni'Ctvim žal'uiící strany 
(§§ 480, 1460, 1470 'Obč. zák.). 

Čís. 479. 

Spoluvlastník nemovitosti, jehož podíl nebyl ve dražbě, není účast
níkem dražebního řízení, týkajícího se podílu druhého spOluvlastníka. 
Proti rozpočetnhnu usneseni nepřlslnši mu právo rekursu ani potud, pokud 
byl jim stanoven dle § 222, odstavec čtvrtý, ex. ř. náhrad ni nárok, jenž 
v !Jořadí věřitelovy pohledávky má býti vložen na podílu, který nebyl ve 
dražbě. Přiležitosl, hájiti svých práv, poskytuje vlastníku tohoto podill! 
teprve knihovní vklad náhradního nároku a věřiteli'tv požadavek o uspo
kojeni tohoto nároku, 

(Rozll. ze dne 13. dubna 1920, R I J 70/20.) 

Do dražqy dána byla pouze polovice nemovitosti, jež náležela spolu
vlastnicky Janu a Marii tI-ov)'rm, a to pol:ovice náležeJící Janu li-ovL 
J( rozvr-hovému roku dostavila se též, ač neobeslána, Marie tI-ová, po
daLa odpor proti přihlá,šen:\Tm nárokům, ro,zpočtové usnesení byl-Ol H do
ručeno; rovněž bylo jí doručeno usnesení soudu rekursnfho, Jímž byl 
knihovnímu věřitdi Václavu S-ovi, vyšedšimu na prázdno, přiřčen ná
hradní nárok na nel)flodané po.Iúvici nemo1vi,tosti, náležející Marii U-ové. 

Dovolací rekurs spoluvlastníce ne j vy Š š í s o u d zamítl. 

Důvody; 

MarieH-ová jakožto majitelka púJovice chalupuické usedlosti, jejíž 
druhá JanuH-ovi připsaná polovice bylad-o dražby dána, má snad zá
jem s k u teč n Ý na výsledku exekučního řízení, jl r á v n í h o' zájmu 
v té příčině však exekučni 'řád jí nepřiznává. Právem r:e1bylo H proto 
doručeno ani usneseni, jímž nucená dražba byla pOVOlena (§ 133 odstavec 
čtvrtý ex. ř,), ani vyho'Íovení ediktu dražebního (§ 171 ex. ř.), aniž byla 

Čís. 480. 

~ lY"ařízení, vydaná na základě zákona ze dne 24. červenCe 1917 čís, 307 
r., zak., n~pozbývaií platnosti již tím, že nebyla vládou ve lhůtě §~ 3 téhož 
zák.on~ predl?že~a sboru zákonodárnému ku schválení, nýbrž teprve, by
la-II zakonodarnym sborem zrušena, 

(I<ozll, ze dne 13. dubna 1920, R I 185/20.) 

~ Rej s t ~ í k o v ý s o u dodmítl zápis společnpsti s 1". 'o .. na základč 
"' 1 mm. nar. ze dne 3. září 1918, čís. 323 ř. zák., ježto ministerstvo vnitra 
v~neslo vč~s, odpor. Rek íH sní s o u d usnesení pO'tvrdiL II Íl v o' d y; 
:r:reb~sdIe S " zal<ona ze dhe 24. července 1917, čÍs. 307 ř. zák. bylo na
r~z.em :edn~ ~~. zářf 1918, Čí~. 323 ř. zák. předložiti říšské radě,' by po 
p~IPad~ k lell :,ad~oSÍI byJo ~:uSe!lO: nepozbývá, účinnosti již tím,. že nebylo 
]Jl ~dlozeno, nybrz teprve pnsl'usnym usnesením říšské rady. Stěžovatelka 
anI netvrdí, že by takové usnesení se bylo stalo, není tudíž zákonem 
'??ol~stat~ěno JeH stanovisko, - že ministerské nařízení pozbylo účirnnosti 
Jl'Z tlm, ze nebylo předloženo říšské radě ku schválení. 

Ne j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolacímu rekuIsu, 

DÍlvody: 

v ~p'rávlllě uznal rekursní soud,., že. yládní nařízení čís. 323 z roku' 1918 
r. zak. plaH potud, pokud vSrslovně nebylo zruš1eno. Naříz.ení "tOl vydáno 
bylo na zákl'",dě zákona ze dne 24. července 1917 čís. 307 ř. zák., 'který 
po ro?;un'l! čL 2 zákona ze dne 28. října 1918 Č. II sb. z. a n. zůstal t"ké 
p·o znzem ~samos!~tnťho vstá~ll českQ!sllovenského prozatfm v platnosti. 
yedl~ § 3 zakona, CI s, 307 r, zak. z r. 1917 jest sice vláda povinna, by na
l"J~em v~da~a zakladem t'Oh'Oto, záko,na předložila řišské radě jakoi,do 
z~konodarneml1 sboru, tu,díž nyní Ná·rodnímll shromáždění, jež dle § 4 
zakona ze dne 3. listopadu 19J8 čís. 37 sb. z. a n. právomoc zákonodárnou 
"ykonávn, a to, je-Ii shromážděno, neJdéle koncem každého kalendářního 
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čtvrtletí, jinak jakmIle se shrom6ždí. Avšak § 5 tétož zákona čís.' 30i 
i;. zák. z roku 1917 stanoví dále, že nařízení ta, nejsou-li obmezerra na 
čas, zůstá vají tak dlouho pl"tna, rckud nebudou nově vydanými nařízc
ními nebo k žádosti říšské rady (nyní Národního shrolnáždění) změněna 
nebo zrušena. Stanoví tu-díž zákon sám, že nařízeni, základem j,ehc, vy
daná, pl'atiti mají až do výslovného zrušení jejich buď vláďou samotnou 
novým jejím nařízením nebo podle usnesení zákonodárného sboru. Po
něvadž takové zrušení se dosud nestalo, sluší uznati nařízení, podle něhož 
rejstřílmvý soud zápis stěžovatelce odepřel, za doslld platící. Vláda, kteTe 
zákon v posledním odstavci§u 5 dále ukládá, by, nedodrží-li lhůty v § 3 
stanovené, nařízení ihned zrušila, jest sice Národnímu shromáždění parla
mcntárlIě z,odpovědna za splnění této jí: zák,onem uložené povinnosti, avšak 
právě ze znění toho10 dodatku, který nestanoví, že nařízení ned1održenÍ"m 
lhůty pozbývá .platnosti, nýhrž že musí býti zmšeno, plyne, že, dokud 
výslovně nebylo zrušeno, plaUti má, takže soudové nemohou zkoumati, 
bylo-li vyhověno povinnosti vládě zákonem uložené, n'ý"brž jsou povinni 
zacbovávati přeclpis zmíněného nařízení vydaný tak dlouho, pokud U',hyl 
zrušen způsohem v § 5 vysloveným. 

Čís. 481. 

Při sporu o nárocích odkazovl1iktl, tudíž i při sporu o platnosti dovětku, 
nelze postupovati dle §§ 125 a násl. nesp. říz. 

{I~ozh. ze dne \,). dubna 1920, R I 192/20.) 

Zůstavitel zanechal poslední pořízení, jímž pořídil o některých částech 
svého majetku. K pozůstalo'sti přihlásili se jednak dědi·cové ze zákona, 
jednak pHh'hísili své nároky ti, kdož byli o·bmyšleni posledním pořízením. 
p o z Ů s t a los t n í s o ll' d poukázal zákonné dědice na pořadl práva. R e
k u r sní s o u d poukázal na po.řad práva ty, kdož přihlásili své nároky 
z posledního pořízení. D ů vod y: By.jy podány loliko dědické přihlášky 
ze zákona a nikoli' ze závěti, jíž zde vÍlbec není, j-elikož posle,ctní pořízení 
zÍlstavitclovo, li okresního SOUd'll prohlášené, neni dle svého ,ohsahu zá
věti, jak i účastníky ,při projednávání pozůstal'Osti bylo l1~náno. Neni-li 
zde rozporu mezi děclick}Tmi- přihláškami, není místa pro jednání {He § 125 
a násl. cis. pat. ze' dne 9. srpna 1854 čís. 208 ř. zák. Nároky odka"o·vníků 
jsou dle dosavadního výsledku pfCYjednávání po.zůstalosti spamy a náleží 
je tudíž dle § 2 čís. 7 ncsp. říz. poukázati na pořad práva, an sOlud po
zůstalostní 'O jejiCh právní jsoucnost~ v mimospor~ém řízení rozhodnouti 
nemÍlžc. Zákonní dědici nemají povinnosti, by zahájili proti odkazŮ'vníkům 
spor -o neplatnost -odkazu, pokud se týče posl!edního pořízení, proj,ednání 
pozůstalosti jest za základ položiti d'ědieké přihlášky a včci odkazovníků 
jest, hy své obligační nároky uplatnili proti dědicům, kteří jicb neuzná
vají. Stanoviti k tomu lhůtu není třeba a není v zákoně opory, nebo! 
rozumí se, že,dokud spor odkazovníky zahájen nebude, nároky jejich při 
projednání pozůstalosti zůstanou nepnvšimnuty a nemohou překáželi, by 
projednání neby1'O skončeno a pozllstalost nebyla odevzdána. 

N c j v y Š š í s () II d nevyhověli d0volacímu rekursu. 
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Dúvody: 

V zhle-dem na ustanovení§§ 532, 535, 552 a 553 obč. zák. jest poslední 
pořízení, jehož ov.ěřený .přepis nachází se ve spisech pozůstalostnÍ'Ch, do
vétkem a ne závětí, ne-boť není v něm -pořízeno o celém jmění po-zústa
lostním, ani o poměrné části jeho, nýbrž jen o n·ěkterých, do pozůstalosti 
náležejícícb věcech. K rozhodnutí této otázky není tř·eba pořadu práva 
a rvzsudku procesního, poněvadž nerní zde podmínek § 2 čÍs. 7 ds. pat. 
ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák. Osoby, v onom dovětku obdařené, 
nejso", dédici, nýbrž -o.d'kaz.ovníky'; podle §§ 649,684 a 685 obč. zák. ne
mají ná:rokú na pozůstalost, nýbrž přís,!tuší jim toliko osobní, obli~ační 
nárok na poskytnutíodkwzú proti oněm dědicúm, k pozůstalosti se přihlá
sivším, jeJichž dé-dické právo tím kterým odkazem je s'íženo. Vzbledem 
na tn nelze, lodyž dědicové nechtějí splniti odkazy, v .d1ovětku uvedené, 
prohuašujíce dovětek neplat11ým, užiti předpisú §§ 125 a 126 cís. pat. výše 
uvedeného z roku 1854, nebo·f nejde o přih'lášky dědické, j'ež bybyťy spolu 
v mzp'Ofll, neide o lm1i'Si práv dědických. Obdobné užití těchto zákon
ných předpisů dle § 7 ·obč. zák. jes·t vylou·čeno., poněvadž jde (1 právní 
poměry rúzné a nikoli s<ohě p'odobné. Vzhledem na hořejší ustanoivení 
§ 2 čís. 7 cís. pat. z roku 1854 a vzhledem na právní povahu nárokúv 
odkazovnfků musí tito Vystoupiti jak,o ža1io:bcorvé proti pHhlášen~Tm dě
dkům, ktieří stíženi hou oldkazy a neuznávají pravosti dovětku. Virraz 
"prohlášení poslední vůle" v § 126 cís. pat. z 1'. 1854 sluší vzhledem na 
celý obsab toho-to § 126 vykl~dati jako dcs,tament" čili »závěť", nikoli 
jako poslední pořízení v širším smyslu, ve kterém jest užito v§ 552 obč. 
zák. Případ'u § 726 obč. zák., že by dědioové zřekli se dědictví, zde není; 
nelze tudíž nžHi zde ustanovení tohoto § 726, dle něhož v případě tako.
věm pokládati jest orlkazovníky za dědi"e. Mínění soudu rekursního, že, 
dokud odkazovníci nep·odajl žalobu, nároky jejicb zůstati mají při projed
návání pozůsta!losH ner;'OvŠ'imnuty a nemollOu _překážeti tomu, by pro
jednání pozůstalosti nebyl-o tik·onceno a tato nebyla dědicům odevzdána, 
nelze ovšem vzhledem na ustanovení §§ 159 a 160 cis. patentu ze dne 
9. srpna 1854 čís. 208 ř. zák. přisVědčitt v této všeo·becnosti;· ak na roz
hodmrtí otázky, zdali p.řihlášcní dědico'vé neb odkazovníci vystoupiti mají 
jako žalobcové, když dědicové neuznalI pravosti dovětku, nemá to vlivu. 

Čís. 482. 

Kdo, isa k l.omu oprávněn, zřídil za sebe náměstka (substltuta) k smluv
nímu plnění, neručí za něho dle § 1313 a) obč. zák., nýbrž zodpovídá jen 
za volbu náměstkovy os.oby. 

(I~ozh. ze dne 13. dubna 19'20, Rv J 155/20.) 

Advokát Dr. B. konali ocl ledna 1916 až do< listopadl1 1918 válečnou 
službu v01j1enskou a byl Po. tuto dobu substituován advokátem Drem G. 
V létě 1918 složil žalobce v advokátní kanceláři Dra B-a větší peníz 
s příkazem, hy byl vyplacen Rudolfu S-ovi, předl,oží-li potvrzení, že bylo 
uhU žalobci zaslán·o. Solicitator v kanceláři Dra B-a vydal peníz l~lId·oHu 
S-ov; na pacdělané potvrzení, že uhlí bylo odesláno, aniž by bylo tom vy_ 
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rnzuměl 'bstitujíCíh,o-TIrau::a:JežlOžiJJObceUlJIílleObcrržeJ~:lOlT,áhal-"'-'-4r-----' cofazky. z{fa v "tomh, případě je ručení žaJo,ianellci za zavmcm solicitá~ 
tora posuzovati dle § 1313 a) obč. zák., jak míní odvolatel, či dle ~ 1315 
obč. zák., jak činí první soud. § 1313 a) obě .. úk. ustanovuj·e, že kdo je 
z a v á z á TI, aby jinému něc.o pln i 1, je mu ze zavinění svého zákonného 
z·ástu'Pce neb osob, jichž k II pln ě II Í' použije, práv, jako kdyby se pro
vinil sám. Naproti tomu .předpisuje § 1315 obč. zák., že ten, kdo používá 
osoby neschopné (nezdatné) nebo vědomě osoby nebezpečné k o b s t a
r ft v á 11 í s v Sr ch Z ft lež i t O stí, ručí za škodu, kterou osoba ta zpú
sobí v této své vlastnosti třetímu. Ze srovnání těchtn ustan{)venf vychází, 
že ručení dle § 1313 a) obč. zák. 'předp·ok!ádá na dlužníkově straně p o
v i n n o s t k pln ě n í, nechf již povinnost ta zakládá se na smlouvě či 
na závazku jinak pře v z a t é m, kdežto § 1315 obč. zák. vyslovuje vše
obecně zásadu, že, k;do k obstarávání svých záleži10sti, te.cty ve svém 
zájmu" zřídí os'obu neschopnou, činí tak na vlastní nebezpečí a ni'koli 
na nebezpečí třetích osoh, jež tím utrpí škodu. I0dyhy hyl žalovaný buď 
sám nebo svým substitutem vůči žalobci převzal provedeni onoho pří
kazu, potom však provedení by] přenechal nebo svěřil svému· solicitáto
rovi, ručil hy ovš-em za jeho zavinění dle § 1313 a) 'Obč. zák. V tomto 
případě nebyl však žalorvan"Sr ani pří-mn ani nepřímo - jednáním svého 
substituta - zavázán vůčt žaj10bci k nějakému plnění. Vždyť ani 'Dn sám 
ani jeho substitut o celé v,ěd až dO' vyplacení peněz nenprávněnému pří
jemci neměli vůbec vědomosti. Nelze proto tvr.cliti, že by byl žalovaný 
buď přímo neho svým substitutem použil so-1icitátora ku splnění s v é h o 
z á vaz k u vúči žalobci. Není tu tedy předpokladú pro ručení žalovaného 
dl,e § 1313 a) ohč. zák. Že by však solicitátor byl osohou ne z p Ů s o b i
I o II (nescnopnoll'), netvrdí ani sám žalobce a je opak toho dolíčen vý
vody rozsudku prvého soudu. 

se náhrady škody na Dru B-ovi. Pro c·e sní s o udp r v é s tol i c e 
žalobu zamítl. D ů vod y: Žaloba jost žalobou o' náhradu škody a při
cházej! proto v úvahu příslušná ustanovení 30. hlavy obč. zák. o náhradě 
škoďy. Při řešení otázky zavinění bylo uvážiti dvě okolnosti. Zda žalo
vaný, který dne 16. ledna 1916 byl povolán ke konání služby vojenské 
a od to·ho' času do 4. nebo 5. listopadu 1918 byl v poli, tedy nikoli v sídle 
své advokátní kanceláře, učinil opatření, by jeho právní agenda podle 
§ 14 adv. ř. za jeho nepřítomnosti byla obstarávána zástupcem znalým 
práv, totiž jiným advokátem a, by pouze kancelářské práce zústa.ly pře
nechány solicitátor,ovi, který jako kancelářsk;; zřízenec v jeho kanceláři 
již mnoho lel jest zaměstnán. Pak-li tomu tak, zda v kanceláři zaměstnaný 
solicitator může býti považován za zdatnou osobu ve smyslu S 1315 obč. 
zák. V onom směru nebylO' dle § 269 c. ř. s. třeba žádného dalšího důkazu 
o tom, žažalovaný po čas své nepřítomno-sti měl podle § 14 adv. ř. vý
borem advokátní komory v Praze zřízeného substituta v oSO'bě Dra O., 
pwto~e tato skutečnost jest u sOlrdu známa. Již ze substitnce jednoho 
advokáta advokátem jiným plyne, že jenotm substitujíd advokát jest 
oprávněn tu agendu onoho advakáta právnickým způsabem vyři:zovati, 
pro nižhy.l substituován, a že pod tuto agendu spadají všechny, na advo
kátní kancelář řízené příkazy stran bez ohledu na to, zda tyto příkazy 
vyž"dnjí výlučně právnického provedení či nic. Protože žalovaný po
staral se o zřízení substituta v osobě jiného advokáta, musel býti pře
sv-ědčen o tom, že o všem, CCJ do jeho kanceláře doj.d'e, bude jeho substitut 
vyrozuměn II že také substitut vykoná to, co bude nutným, by došlé věci 
dle příkazu vyřídil a tak přikazovatele uchránil před škodou. Žalovanému 
nelze ledy kl'ásti za vinu, že v době jeho nepřítomnosti a v době, kdy byl 
substituaván ji'ným ad!vokátem, příkaz, uděl:ený žalobcem, byl vyřízen 
osobau neopr.á'vněnau 'k j'eho pravedení a nesp.Jnamacněnou bez v č
d o m Í a s v 'O 1 C II í s II b s t i t II t a, neboť žalaVali}', opatřiv si substituci 
jin}'m advokátem, učinil zadast své pavinnostii. zastupavací jakožto adva
kát, a proto také nezpůsobil opomenutím se své stra~y škody žalobcovy. 
Pokud se pak týoe zdatnosti solicitatorovy, neshledal soud, že by ,byl 
asabou nescho'pnau, třebaže se v případě, 'o něj'ž jde, nezachoval s pa
tři-čnau bedlivostí, nevyr,Qzuměv o celé věci substituta, caž však vzh,}ed1em 
K dlouholetému cczvadnému působení v advokátní kanceláři nepadá na 
váhu. Nelze proto mlnviti o vině při výběru a tudíž o ruoení žalo-vaného 
dle § J315 ·obč. zák. Vůbec nelze ln užíti § 1313 a) ohč. zák., protože ža
lovaný v doM události v 11 b e c n eb y l k něj a k é m upl n ě ní z a
v á z á' n, pOlližÍvaje, by učilUQll zadast své právní povinnosti, k provedení 
příkazů, které na něh-o· v jeho vlastnosti jako advokáta za jeho nepřítom
nosti byly vzneseny, substituta Dra Q-a, který mu byl zřÍ:Den advokátní 
komorou, nikoli solidtátora, zaměstnanéhO' v jeho kanceláři, který obsta
rával jenom o,byčejné kancelářské yěci, jakž pravidlem v advokátn'ch 
kancelářích. O d vol a c í s o u d rozsndek potvrdil. D ú vod y: Jest sice 
souhla'Sitr s názorem odvalatelovým, že a'ďvokát, j,enž ustanaví si sub
stituta, nezbavuje se tím zákonného ručení' {§ 14 adv. ř.), nelze však při
svědčiti vývodům- j't-ho, že adv akát ručí za své lidi z a vše cha: k () l
n o stí, jen když tyto stíhá nějaká vina. Tak bezpo.dlnÍnečného ručení za 
zřízence zakon advokátu neukládá. Rozhad!1.tlŤÍ sparu záleží Ea rozřeš;ní 

Ne j. vy Š š í s 'a u d nevyhověl dovnlánf. 

Dúvody: 

Davolání, vycházejíc z názOifu, převzatého z napadeného rozsudku, 
že advokát ustanovením substituta nezbavuje se nij'ak zákonného ručení 
za své lidi, shledává nesprávné právní pasa'uzení věci v dalším výroku 
odvolacího soudu, že advokát pokud se týče jeho substitut ručí za zavi'11ění 
svých lidí jen v tom případě, převzal-li on sám nebo' jeho substitut po
vinno·st provésti něja,ký příkaz, a přenechal-li pokud se týče svěřil-li te
prve potom provedení jinému. Třeba že nelze přisvMčiti k právnímu na
zírání na věc, vyslovenému v napadeném rozsudku, není nicméně dovo
lání odúvodMno. Ze znení § 1313 lit. a) obč. zák. a z důvodové zprávy 
komise panské sněmovny, tento zákonný předpis prováz'ející, vyplývá, 
že ručení dle§ 1313 a) obč. zák. se nevztah-ui'e na případy, v nichž byla 
osoba, 1.; plnění zavázaná, dle zákona oprávněna; zříditi za sebe substi
tuta nebe' háhmdnHm. Kdo, k tomu jsa oprávněn, zřídil za sebe substi
tuta, jest pro svou osobu spraštěn povinnosti k plnění, suhstitut nastu·puje 
na jeho místo, jest povinen plniti samostatně a pod vlastní zodpovědnostl 
závazky toho, jehož jest substitutem, a poněvadž, jeclnaje za sebe, nepo
máhá' mu při splnění závazků, nelze ro lJGk!.á'l~aU za pomocníka ve smy~,lu 
§ 1313 a) obč. zák. Prot·o tah ten, kdo substituta si ustanovi.l, nemčí 
v takovémto pří.padě za ncho - t'm rreně pk za toho, kdo pod j.e'h-o -
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substitutovou - zod-puy,ědiloStí j"uná JrI-e---p-ředpisu § 1313 a) oDe. zak. n_n_ -~-~ ---+~~~.~ ... 
nÝ'brž jen za vinu ve volbě svého wbsti!uta ve smyslu § 1010 druhá věta 
obč. zák. {viz též § 1295 obč. zák). Ve sporu. o nějž jde, byl žalovaný 
dle § 14 advok. ř. oprávněn, zříditi za sebe po čas své slllŽJby vojcnské 
substituta, jako takový mu by! advokátní komorou zřízen Dr. O., a poně-
vadž, jak zjištěno, solicitátor v advokátní kanceláři žatovaného peníz, 
zaslaný žalo'bcem žalo'Vanému, vyplatil Rudotfu S-O\,i ještě v době, kdy 
v nepřítomnosti žalovaného substituoval ho Dr. O. a 'O zdatnosti tohoto 
strana žal'ujíCÍ nemá pochybností. potvrdil vším právem odvolací SO'ud 
rozsudek procesníh'O soudu, jímž zamitnuta byla žaloba na náhradu, škody. 

Čís. 483. 

Nepoužije-li dráha oprávnění §u 58, odstavec prvý, žel. dopr. ř" má 
nárok na dopravné dle sazoové položky na zboží deklarované, byť šlo 
ve skutečnosti o zboží, podrobené nižšl sazbové položce. 

(Rozh. ze dne 13. dubna 1920, J~v I 156/20.) 

Žalovanému příjemci odeslán byl vagon železa; zboží označeno bylo 
v náJkladním listě jako "Alteisen«. Žalovaný zásilku přijal a zaplatil pře
depsané dovozné 102 K, jd bylo vypočteno dle železničního tarifu pro' 
nácklady, díl I, odděl!ení 13 a t'O za použití po,lo,žky c-8, jež zní: "Eisen und 
Stahl, alt, abgangig" atd'. Žaluiící dráha domáhá se vyššího dovozného a, 
požad:wjíc rozdíl, tvrdí, že použité tarifní položky nemělO' býti použito. 
ponev'adž na nákladním listu nebyl obsah zásilky dle této tarifní položky 
1::-8 deklarován, ano bylo prý nedostatečně deklarováno pouze "Alteisen" 
bez doďatku "abgangig". V takovémto případě dlužno prý dovozné čítati 
dle vyšší třídy odstavcc III. »der allgemeinen BestinullUngcn lib-er die 
Prachtenberechnnug liir Prachtguter lit b), jenž zní: »dopravních sazeb 
l. třídy jest použíti, je-li pro zboží stanovena třída 1., aneb není-Ii ani 
v klasifikaci zhoží ani. v odstavci B aniž jind'e pamatováno na to, by sta
novena byla l1IrčHá sa'Zba-«, a pr,o staTé že1cz·Q jako takové bez bližšfho 
označení zvláštní tarifní položky není. P r 'O c e sní s -o II d p r v é 
s t o I i c e žalobu zamítl. D ů vod y: Dle '§ 70 žel. d. ř. dlužno, vy
skytly-li se chY'by při vypo'čítávání dovozného nebo poplatků nebo 
při 'použiti tarifů, nedoplatky doplatiti a pÍ"eplatky vrátiti. V tomto 
SPOlfU snaží se žalUjící strana dok<1zati, že bylO' v její neprospěch užito 
nesprávné tarifové položky, opíralic se při tom jedině o nedostatečnou 
prý deklaraci 'Obsahu zásilky na nákladním listu, kterážto deklarace jest 
j;0cliným roihoclujícím činitelem pro posou",cní. které tarifní pOi)ožky 
dlužno použíti. Oproti tomu dlužno uvé,ti toto: Pravda, že dle § 58 žel., 
d. ř. d1ráha jest Q,právnčna, nikoli však povinna, obsah zási,lky co do SOrt!

hlasu s dotyčným údaiem nákladního listu přezkoumati. V našem případě 
tarifovaIa dráha zásilku, a·Č nebyla ,přesně dle položky E~8 deklarována 
(vynecháno slůvko »abgangig« v nákladním Hstu), přece podle této po
ložky E-8, patrně proto, že si byla vědoma ,toho, že obsah zásHky odpo
vídá tarifní položce E~8, což také z toho vysvítá, žedk spi'Sú dráhy, této 
věci se týka-jÍCÍch, na výtku ústředí stran nesprávného pou'žití "tarifní po
ložky přijímací stanice výtky té neuznala, podavši vysvětHvky v ten 
rozum, že zásilka pozústávala z odpadků železného drátu, plechu atd. 
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k r o z t a ve II í. Mimo to soud zjistil. ?,e' __ zá~iJka __ p'Qzústávala ze ~t3.réh·o 
železa a takových Odpadli!, které se hodí pouze k roztavení, čemuž na
svědčuje též fakturovaná cena 6 h za 1 kg. Je-li prokázáno, že opravdu 
obsah zásilky o,dpovídá tarifní pol'Ožee, jíž bylo použit·o pro počítání do
vozného, jako v tomto případě, nelze mluviti 'o tom, že bylo tarifu ne
správně použito a padá tím nárok dráhy opírajkí se o § 70 žel. d. ř.Na 
váhu padá kone'čně i to, že »železo« vůbec jest v dotyčném »)tarifu ná
kladů« specielně tarifováno, takže podpůrné ustanovení odst. ll!. lit. b) 
v příčině něho nemůže platiti a že mimo to železo, o které jde, mohlo tak 
jako tak spadati pouze pod tar. p,oložky E~7, 8, 9, jejiichž tarifní třídy 
jsou úplně stejné. O ď vol a c I s o II d vyhověl žalobě. D ú vod y: Pokud 
odvolání vytýká rozsU'dku prvého soudce nesp,rávné právní p-nsouzení 
věci, nelze mu upříti oprávněnosti. Dle § 57 'žel. d. ř. ručí odesílatel zboží 
za správnost a úplnost údajů v nákladním listu a ~-ostihují ho veškeré dů
sledky, které vzejdo," z nepřesných nebo nedostatečných údajů a zá
znamú. Z toho plyne, že odesílatel zásilky jest povinen označiti v náklad
ním Hstu druh a jakost ~boží přesné dle tarihl, chce-li dosíci výho-d:1čjší 
dopravní sazby, která jest přiznána jen určitému, v tarifu podrobně ulfče
nému a taxativně uvedenému zboží, a že j,est p'ro posouzení útá:zky, j.~tké 
tarifní položky při vyměření dovozného lze použiti, výlučně mzlndnou 
dek I a r a c e zbožl odesílatelem. Opomene-Ii této obchodní opatrnosti. 
dopravním řádem mu ulož,c'llé, nemu2c činiti nároku na leVnější dopravní 
sazbu, když dle ní přesně zboží nedeklaroval. V tomto pHpadě jde o zá
silku starého železa, která byla v dopravním listě deklarována výrazem 
})staré želez'Ol« - Ú>alt Eisen«) a bYla draholl pJiznána tomuto zboží do-, 
pravní sazba nižší, dle tarifu B, o.dst. III. spedelní klasifikační po,ložky f, 
8 (č. 1. 70 tarifu). Leč polb'žka tato přesně specifikuj·e drnlI a jakost železa, 
Pro něž platí, totiž výrazy »Eisen, alt, abg"ngig" a výslovně v odstavci 
třetím jest pod'otčeno, že nelze" tarirovati dle této, položky každé staré 
železo, třebas opotřebované, zlomkové a odpadkové. Když tedy Železo. 
o něž jde, nebY'lo v nákladním listu deklar'O"áno jal(o k r'oztavení určené 
(abgángig), nemúžc se žalovaná strana d'ovolávati nižší dopravní sazby, 
specielně jen tomuto druhn železa vyluažené, a mnsí nésti důsledky své 
nesprávné, pokud se týče neúplné deklarace po rozumu §, 57 žel. d. ř. 
a jest tudíž dle § 70 ž. d. ř. žalo,.aná firma povinna, d'oplatiti rozdíl na do~ 
vazném mezi saz,bou dle specielní tari.ní r:.:ol'o.ž'ky E g) a norm~íiní sazbou 
vyšší dle třídy 1., odst. III všeobecnych ustanovení o výpočtu doprav
ného pro zásilky nákladní {lit. b), Č. 1. 9 tar.). 

Ne j v y Š Š í s o udi nevyhovd dovolání. 

D ú vody: 

Zalovaný vznáší dovolání z' dIiv~du § 503 CIS. 4 C. ř. s., pokládaje se 
:;tíženým celým obsahem rozsudku soudu odvolacího. Žalovaný vytýká 
rozsudku tomu, že věc po stránce právní jest nesprávně posouzena, p'oně
vadž za základ vyměření dopravného vzata byla deklarace "Alteisen", 
ač ,d'eklarace v nákladním listě, vyjádÍ"euá slo,vem "Alteisen« oběma stra
nami pOjímána bylla jako deklarace železa starého, odloženého (cisen, alt, 
abgangig). Vý,tka tato není odúvodněna. Nárok žalobnl op,írá se o smlouvu 

. nákladní ( 61 žel. d. ř.), nebol se zcle iedn,; {) řešení otázky, zda vybráním 
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původně předepsaného dopravného smlouva dopravní ku škodě žalujícího 
eráru pOTušena ,byla. Nákladní list, razítkem dráhy opatř-en3\ sloužÍ za 
drIkaz o ohsahU' smlouvy nákladní (§ 61, 'Odstavce třetí, žel. d. ř.). Pode' 
psáním nákbdního Hstu a jeho odevzdáním; se zbnžÍrn železniční vSr-

pravně {§ 61, odstavec prvý žel. d. ř.) podrobi'l se od'esí1atel zboží dle ob
sahu předtisku nákladního Jistu ustanovením dopravního řádu a přísluš
ných tarifů. Dle § 56, 'Odstavec prvS' Jit. dY žel·d'. ř.· a žel. nákl. tar. odd. 
B-A-1Il g 1 musí "bsah zásilky v nákladním Hstě označen býti zpúsobem, 
odpQvídajícím tarifu, auo jinak dopravné ve smyslu předpisu žel. n<Í:kl. tar. 
odd. B-A-II b) se vyměří dle třídy lní. V nákladním Jistě označil odesHatel 
nbsah zásilky slovem »AJt.eisen«, ač jednaIo se o. »ž,elez.o staré, odlo.žené«; 
t j. o takové, které jest určeno k v$rrobě že1le'zné suroviny, jak výslo·vně 
v tarifu oddělení B-E 8 uvedeno jest. V tarifu pro "Alteisen" není přede
psáno zvláštní dopravné. Za následky nesprávné a ne.úplné deklarace ručí 
dle § 57 žel. d. ř. odesílatel. Z toho vysvítá, že pro výpočet dopravného 
jedině obsah nákladního listu je směm~atným a rozhodným. Dopravné 
z této zásilky mNo tudí'ž vyměřeno býti dk třídy normální 1. a nikoliv, 
jak původně omylem se stalo, dle po'ložky E 8 žel. nákl. tar. odd. B 
částkou nižší. Dle § 70, odstavec druhý žel. d. ř. jest tudíž nárok 'žalobní 
proti žalovanému, jako příjerrd zboží, OIdl1vodněn. Na tom ničeho; nemění 
právo ku zkoumání deklarace, dráze v § 58, odstavec prvý žel. d. ř. Vy
hražené kterého drárha není nuceňa použíti. Dopravní řád neobsahuje 
totiž us'tano'vení, které by oprávňovalo o'soby v § 70 odstavec prvý 
a druhý žel. d. J'. uv,edené, odepříti placení vyššíhO' dopravného, které ood
poví,dá deklaraci v nákladním listě uvedené, nikoliv však druhu zboží, 
o }ehož zaslání se ve skutečnosti jedná. Nepoužije-li tudíž dr<iha svého 
oprávnění ve smyslu § 58 odstavec prvý žel. d. ř., tvoří základ pro Vypo
čtení dopravného jedině a výhradně obsah nákladního listu. 

Čís. 484. 

Pro přemrštěnost ceny není kupní smlouva ještě o sobě neplatnou dle 
§ 879 ČÍs. 4, obč. zák. 

(Rozh. ze dne J3. dubna 1920, Rv I 170.'20.) 

Žalobce koupil od žalova'né firmy po,čálkem října 1918 za účelem dal
šího zcizení větší počet kod za J30.000 K. V době převratové byly kůže 
Národním výborem z>ťbaveny a žalohei vyplacena později náhrada 6.000 K. 
Ža'lobce dom:ihal se zrušení smlouvy pro přemrštěnost kupní ,ceny. P r o
e e sní s o udp r v é s t o I i c e žalob" zamítl,. D ů vod y: Zalobce, to
vární výrobce řemenů, koupi'l klIže za ú6elem dalšího zcizení. Z toho 
nutno usuzovati, že žalobce měl potřebné vědomosti, by sprá'vne .ocenilI 
kupované kůže. Žalobce sám kupní cenu smluvil a zboží svými lidmi 
převzal a částečně odvezl, a před tím smluvenou cenu zaplati!. Z toho 
všeho vyplývá, že žalobce skutečnou cenu koupených kož! zna!. Je-li 
pravdou jeho tvrzení, že ceny ty jsou přemrštěnými, platil tuto přemrště
nou cenu v,ěclomě a tím spolupůsobil ku spáchání činu nedovoleného, ná
sledkem čehož nemůže dle § 1174 ohč. zák., nový doslov, požado'vaii zpět, 
co ku spáchání činu hyl 'Cla!. Žalobní nérok jest proto bezdúvodný. Jak 
uvedeno, koupil žalbbce kítže za účelem dalšího zcizení, a následkem 
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t~h0 l1'epřísl~ší mu dle § 2 zákona ze due 28. května 1919 čís. 299 sb. z. a n. 
narok na nahradu za to, že zapla till za kťlže cenu pří1išnou, a nepříslu~í 
mUi protQi ani nárok na vrácení zaplacené kupní ceny. O ,d vol a c i s o II d 
rozsudek potvrdil v podstatě z týchž důvodů. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovo!lánÍ, 

D ů vody. 

F'okuu jde -o posouz,ení věci po' stránce plávní, dovolatelka tvrdí, Ž2 
n~lze na smlouvu, o niž jde, užíti pře·dipisu § 1174 obč. zák., j'ežto tento 
pr~dplS ~e ,nevztahuje na kup,ní smlnuvy. Dov,olatelka sama nezaložila 
sveho na'mk'li' na ustanovení §. 1174 obě. zák. a proto padá tento dilvod 
jejž předchOzí ,oudové pr;o zamítnutí žaloby uvedli. Soudy předchOzí za~ 
míHy žalo,bní nárok též z důvodu § 2 zákona ze dne 28. května 1919, čís. 
2~9 sb; z; a n.; avšak to,hoto ustanovení nelze na tento příp",d' použíti, po
nevadz zalO'bkyuě nežádá vrácení přeplatku, nýbrž výrok, že kupní 
smlouva se žalovanou jest neplatnou; domáhá se tedy toho, by hyl zřízen 
stav, jaký byl před smlouvou, sama nabízej-k, nejsouc s 'to~ koupené kíHe 
vrátiti, to, co za zabav-ené kůže 'Od státní spr~vy dostala, t. j. 6.000 K, jež 
jí byly poukázány Československým úřadem oděvním. Žalobkyuě se do
máhá zruš-cní kupní smlouvy, dov'O'lávajíc $oe 'ochra"ny § 879 ob'č. zák., po
něvadž prý cena byla přemrštěnou a tedy ne~ovolenou. Leč v § 879 ohě. 
zák. není uvedena přemrštěnost ceny sama 'O sobě jako důvod neplatno
sti smlouvy, nýbrž jest tomu tak jen tehdy, když někdo, kořistě z lehko
myslnosti, tísně, mdlého rozumu, nezkuš,euosti nebo vzrušeníi mysli' ně
koho jiného, dal soM nebo třetímu za plnění slí'biti nebo poskytnouti plněuÍ 
vzájemné, jeh'ož hQdnMa jest v patrném nepoměruku hodnotě plnění. Ža
lobkyně Ovšem tvrdí, že bylaďonucena no'uzí k oné sml'Ouvě a záležela 
prý její tíseň v tom, že by nebyla mohla dostáti své povinnosti vůči b:í'
yalómu erám. Než žalobkyně ve svém přípravném spise tvrdila a při lí
čení opakovala, že, když jí o·d bývalého eráru k výrobě řemínků do bot 
žádný materiál nebyl poukázán, hleděla si sama opatřiti lwňské usně pro 
ďOdávku erámí a boxkall-kůže pro firmu Ludvík S., ježto by prý jinak 
hyla musila výrohu zastaviti a dělnictvo propustiti. Když jí pak zásÍ'll'pcem 
žalované byly~ kůže nabídnuty, koupila je. Z toho vysvítá, že kůže nebYly 
koupeny, by zalohkyuě do'stála své dodávce vÍlči býv.alému eráru, nýbrž 
že p,otřebovala kůže tyto Pro firmu Ludvík S. Jes!lTže bývaly erár ža
le,bkyni, jak tato tvrdí, přípisem ze due 2. srpna 1918 oznámil, že pro vý
robu objednaných řemínků má koňské usně k diisposici, nemusila je žalob
kyně k tomu úóel,u sobě opa(ř,ovati jinde a nebyla tedy v tísni, j'ež by 
kupní smliouvu, o kterpuž tu' ide, činila neplatnou'. Mohla zodpovědnost za 
nedodání objednáv,ky svaliti na bývalý erár, poněvadž jí neposkytl k tomu 
potřebných ko,ží. Ze by žalobkyně s hýva'lým erárem hyla ujedm'la, že na 
sebe béře závazek, opatřiti si kůže sama, jestlIže jich od eráru nedostane, 
to,h;o netvrdila. Pokud ž.alobkynč kupovala kůže pro firmu Ludvík 5., ne
byla vúbec v žá'dné tísni. Též nebylo prol,ázáno, že cizozemská kúže. 
o ktemuž tu jde, a jež v čase kupu dle tvrzení žalohkyně nebyla po,d 
uzávěrkou a Mbyla státem ohhospodařována, podléhala směrným cenám. 
r,abídnutý o tom důkaz znalci se k tornu nehodil, nýbrž měla žalobkyně 
uvésti Qi110 nařízení, jež :p~ý nejvyš,ší směrné ceny ur6ovalo {snad měla na 
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mysli nařízení spFá-'i,~ mia:'storstva ,~H ze dno 20. srpna 19--l-+,----ě-í-s--. -" ,~-";:,,~--
352 ř. z. o cenách koží, usní a stmjních řemenů). Leč, i kdyby byly 'bý- .~,~,: 
valy směrné ceny pr·o kl1že, jež žalobkyně od žalované koupila, nečinilo /) 
by překrQ'čení těchtn cen kupní smlouvu neplatnou; nebol úmysl zákona'! 
směřo'Val k tomu, by byli chráněni spotřebitelé, niko'1iv velkovýrobci ve J 
svých vzájemných obchodních stycích a PTOtO nelze za to míti, že se 
smlouva, o kterouž jde, přÍ'čila dobrým mravúm. 

Čís, 485. 

Zabaven-li nárok ze služného, jest zaměstnavatel oprávněn, sraziti s~ 
ze zabaveného služného zálohu, již poskytl zaměstnanci do doby, než do
ručeno mu bylo usne5:,eni zabavovaci. 

(Rozh. ze dine 13. dubna 1920, Rv I 174/20.) 

Žalobce vedl pruti svému dlužníku Karlu N-ovi exekuci zabavením 
a přikázáním k v.Y'hrání pohJ.edávky ze služného, jež příslušela dlužníku 
proti j,eho zaměstnavateli. Šlo n služné za měsíce květen a červen 1919. 
Zabavovací usnesení byla doručeno zaměstnavateli dne 25. května 1919. 
Zaměstnavatel nevyplatil žalobci příslušné částky slu,žnéha za uvedené 
měsíce, tvrdě, že si c)lužnrk před tím, nežli zaměstna'vateli bylo> zabavo'
vad usnesení dor,určeno, vybra'l služné až do konce června 1919. Žalobě 
vymahaj;jcíh'O věIilele proti zaměstnavateli na zaplacení zmíněné částky 
procesní soud prvé stolice vyh:ověl. Důvod.y: Jest nepo
chybno, že žalo'vaný ručí za to, nedostalo-li se věřiteli přikázané pohle
dávky po té, kdy mu byl zákaz doručen; ručí však též za zálohy, jež po
skytl dlužníku před doručením zwbavovacího usnesení, nehať, poskyťl-li 
žalovaný zá'lohy, ač služné :byla splatno pazadu, činil tak na vlastní ne
bezpečí a nemůže čeliti zástavnímu právu třetího SV(}U pohledávkou, již 
neuplatňoval ani žalobou ani! v řízení exekučním. V ždyf zákaz byl mu do
ručen teprve pp té, illd~ pohledávka byla soudně upl)alněua a zabavena, 
a nemúže pr-oH ní namítati svou soukromou pohledávku vůči dlužníku. 
O d vol a c í sou d žalobu zamítl. D ů vad y; Dohoda mezi zaměstnava
tel2m a zaměstnancem, by služební' požitky byly vyplaceuy předem, j'est 
přípustnou, j!ežt:o není v ž,ádném zákoně zapolv'ězena, najmě ji nezakazuje 
ustanove!\í čl. IV. zákona ze dne 26. května 1888, čís. 75 ř. zák. a§ 5 zá
kona ze dne 29. dubna 1873, čís. 68 ř. zák. Jest tudíŽl výplata zálohy žalo
vaným Karlu N-ovi platnou. Tím, že žalobci byla přikázána pohledávka 
Karla N-a proti žalovanému k vYbrání, vstoupil dle § 308 ex. ř. a§ů 1393 
.a uásl., 20ejména dle § 1394 obč. zák., pokud jde o pohledávku ze služného, 
na místo K"'rla N-a. Dlužno proto od služného, j.ež stalo se splatným po 
té, když bylo povo,to'vací usnesení žalovanému dmučeno (25 kvčtna 1919) 
odečísti zálohy, jež Karel N. před tímto dnem obdržel. 

Ne j v y' Š Š Í s O' Ll ,d nevyhověl dovolání. 

D ů vo d y. 

Pad1-e jasně pr:ojevené vůle súčastněných osob (§ 836 obč. zák.) obdržel 
K",rel N. úlohami jemu vyplacenými mzdU! předem za služby, o kterých 
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;!n'iŽalov,aný' pře,dpoldádali, že budou svým čas~mvyí{Qnány. Ustanoveni 
§ 1154 obc. z,ak., ze mzdu zaplatiti jest po výkonu služeb, uenHi nic jiného 
Llmluve~o, pnp'ouští zřejmě ujednání takové; nedOjde-li k v:9konu služeb, 
za ktere, bYI,a mzda pře,dlem zaplaceua, přísluší zaměstnavateli žalo ba 
o vracen'l one mzdy, poklVd j,sou zde podmínky § 1435 o,bč. zák. Poněvadž 
podle skutkov~ch ~jištění, o,bsažených v rozsudku soudu pdvolacího, 
Karel N. obdrzel zalohu v době do 24. května 1919, tedy přede dnem 
25. ~vétna 1919. j~ko dnem doručení soudního usnesení o zabavení a při
kazam k vybram p:ohledávek, přísluš,ejících Karlu N-ovi proti žalova
nému, usnesení toto a plate'bní zápověď v něm obsažená nevztahují se na 
ony zá'ohy {třetí odstavec § 294 ex. ř.) a práva žalobcova nejsou zkrácena 
tím,. ž:; soud .o,dvolací nevzal za záJdad výpočtu pohledávky ŽJalobcovy 
pr?!l zal'o:,anen;u celo~ mzdu K:arla N-a, nýbrž toliko zbytek její po 
srazce onech zalol!. Mmění dovol atelo vo, že žalovaný měl jen nárok ze 
zápůjčky proti N~ovi a že nárok dovolatelův ze soudního usnesení exe
kučního má přednost před oním ná'f:okem. SPočívajícím pouze ~ na sou
kromé úmluvě, jest mylné a- závěry, v dovolacím spise z něho vyvozené 
jsou nesprávné. - , 

Čís. 486, 

Důvod dědické nehodno,'!i dle § 543 obě. zák. 
Netřeba, by tento důvod zjištěn byl odsuzujieim výrokem trestníhO' 

soudu. Stačí i zjištění ve sporu civilním a doznáni před sondem třebas 
•• ~ v ~ _ , ~ 

lmym, nez procesmm soudem v rozepři o nehodnost děditi. Důvod dědi
cké nehodnasti není vyloučen tím, že pořizovatelův manžel o cizoložném 
poměru věděl anebo dokonce k němu při volil. 

(Rozh. ze ďne 13. du'bna 1920, Rv I 180120.) 

Závětí ze dne 7. prosi'nec 1917 ustanovil zůstavitel universální dědi
členu svou hospodyni, s níž žil v cizolož'ném pomeru jak za trvJ.ní' svého 
manželství, v listopadu 1917 rozl'oučcnél,o, tak i po té, jakž táž před sou
dem ,dlo~mala v řízení, jímž byl zflstavitcl v únolru 1918 zbaven svépráv
nosti. Po zůstavitelově smrti v červnn 1918 přihlásila se ho,spodyně k po
zůstalosti ze závěti; přihláška její byla při~ata. Zákonní dědicové byli 
k dolíčení nepltwtnosti p,oukázáni na pařad práva. P rOle c sní s o n d 
p r v é s t o I i c e, žalolb,ě vyhověl. D ů vod y: Za1uiícl strana odporuje 
platnosll posledmho ponzellí ze dne 7. pro,sincc 1917 z duvodu že univer
sální ~ědička jest ve smyslu § 543 abč. zák. z dědického prá;a z~ závěti 
vyloucena, lezto se dopustila se ,zůstavitelem cizoložství, jak sama před 
9?ud.cI? ,v řízení o ~bavení svéprávnosti zůstavitele doznala, tvrdíc, že 
c1zoloélny styk se zustavitelem se dál za vědomí a souhlasu jeho, man
želky, Leč souhlasem tímto. se na nezákpnnosti p'oměru ničeho nemění 
ncbM vedle práv manželky dotčena cizo,lažstvím veřejná mravo.poče;t-~ 
!:Ost (§§ 500 a 502 tr. zák) a to jest pravým důvodem nehodno sti dědice 
z p:?sled~í vl1lc dle § 543 ,obč. zák. Souhlasem manželky nemohau ostatně 
tr~e? pra:,~ ost";tních zákonných dědici!. Na ct'ůvodu § 543 obč. zák. ne
I?,~nr. se 11llceha hm·. zda ci'Zoložství za života zůstavitele bylo prokázáno 
cIl'l 11lC, nebo! žalobní právo trestní pro přestupek § 502 tr. z. jest dle § 503 

Civ;ln! rozhodnut! II 
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tr. zák. 
vodu jest neplatnost závěti ve smyslu § 543 'Obč. zák. prokázána, a jelikož 
ustanovení toto převzal také zákon ze dne 22. května 1919, čís. 320 sb. z. 
a n. státu Československého v § 25, odstavec druhý, vyhověl soudní c!vúr 
oprávněné žalobě. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. D II vody: 
Pr:oti právnímu názoru soudu prvé stolice namítá žalovaná: 1. že nehod
nost k dědictví po 1'O'zumu § 543 obč. z{lk. pro cizoložství podmíněna je 
trestním odsuzujícím nájezem, 2. že, kdyby i nebyllO' zanotřehí trestníhú 
nálezu, musela by býti nehodnost zjištěna výslovným dO'znáním ve sporu 
samém dle ustanovení § 266 c. ř. S., nebo by dO'znání takove mO'hlo se 
také nejvýše státi před sO'udem pozústalostním, 3. že tu není důvodu 
§ 543 O'hč. zák., ježto manželka zůstavitele k cizoložnému poměru svolila, 
4. a že konečné výklad soudu prvého' nelze uvésti v soulad s dnešními 
mravními názory a z·ejména s novým manželským právem. Jde tc,d'Y pfc
devšímG výklad ustanovení § 5430hč. zák. Zákon v § 543 obč. zák. sta
noví, že »'Osoby, které se li so:udu přiznaI1y, ne-bo byly usvědčeny, že spá
chaly cizolO'žství, nebo krevní smi,lstvo, nemohou -sobě navzáj,em, ničeho 
zůstaviti posledním pořízením". ad 1. Zákon Uší tedy dva případy průkazu 
cizo,lo,žství: jednak d!oznání osoby, 'která se cizoložství dopustila, j:e,dnak 
usvědčení její z cizoložství. Usvědčení státi se múžc ovšem buď výrokem 
soudce trestnlho nebo ta~k, jak civilní řád soudní předepisuje pro průkaz 
skute'čnosti, pro spor rozhodné. Není tedy správný názor odvolatelky, že 
cizoložství, má-li býti důvodiem pro vyloučení z dědictví dle § 543 obč. 
zák., zjištěno býti musí trestuím rnzsndkcm. Dle výsllo,vného ustanpvení 
zákona cizoložství zjištěno hýti může i doznáním na soudě. ad 2. Pokud 
do'znání se týče, mluví zákon všeobecně o' doznání před soudem. Není tedy 
nutno, hy d1oz.n.ání stalo se v}'lučně jen před soudem procesuÍm zpllsohem, . 
v § 266 c. ř. s. předepsaným, nýhrž postačuje, když doznání stane se 
i před soudem jiuým, buď pozůstalostním, nebo opatrovnickým, jak stalo 
sc v tomtO' případě. ad 3. Nel:ze přisvědčiti náhledu odvolatelky, že tu není 
důvodu § 543 obě. zák., když cizoložný pomer udržován byl s vědomim 
ba i se svolením manželky zůstavitele. Vždyf úmyslem zákona zajisté bylo 
zameziti, by zůstavitel na újmu zákonných dědiců, k dědictví povolaných, 
zanechal jmění poslední vůlí takovým osobám, s nimiž spáchal cizoložství. 
Nemohou-li zákonní dědioo,vé zbaveni býti toh:oto práva ani vůlí zůsta
vitele., tím méně může so tak státi vůlí manželky jeho, totiž j,eHm svolením 
k udržování poměru cizoložného. ad 4. Mylné je tvrze,ní odvolatelky, že 
by dnešní mravní na,zírání na svazek manžetlsl<ý bylo jiné než to, které 
ustanovením § 543 obč. zák. bylo vysloveno, nebo! zákon ze dne' 22. 
května 1919, čís. 320 sb. z. a n., kterým se mění ustanovení ohčanského 
práva o obřadnostech smlOiuvy manželské, o r:ozluce a opčekážkách man
želství, ponechal ustanovení § 543 obč. zák., jak již prvý soud správně 
uvedl, v platno'sti s tím dodatkem v § 25 odstavec druhý, že "dědická ne
způsohilost, ustan:ovená jako následek cizoložství v § .'543 ohč. zák. jen 
tehďy pomíjí, jestHže ti, kdo se soudně doznaH' k cizoložství, nebo z ncho 
byli usvědčeni, stanou se manžely«. Přcdp.okladu toho však v tomto pří
padu není. Z toho, co uvedeno, plyne, že soud prvé stolice správně vy
ložil ustanovení § 543 obč. zák. 

Ne j v y Š š í s o u d nevYhověl dovolání. 
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Podle § 543 obč. zák. jsa," osoby, které se u soudu přiznaly, nebo byly 
usvědčeny, že spáchaly cizo,lo'žství neh krevní smHstvo.. vyloučeny 
z práva, z poslední vůle po sobě děditi. Již z toho, že toto zákonné ustano
vení rozlišuje soudní dozná11Í cizo]o'žství a usvědčení z něho, jde na jevo, 
že soudní doznání cizoložství, které dědic, v poslední vůli zústavítelově 
ustanovený, se zůstavitelem spáchal, stačí k opodstatnění vylučujídho 
důvodu, označeného v § 543 obč. zák., a že netřeba, by osoby tyto' ze 
spáchaného CÍlZO'lo,žstvÍ ještě Hným způsobem usvědčeny byly. Z toho 
však plyne také, že je nespráV'ným právní názor dovolatelky, že cizo
ložství, má-li tvořiti vyluoovací důvod § 543 obč. zák., může býti zjištěno 
jen výr'okem soudu trestního,; vždyf zákon nevyžaduje v § 543 obč. zák., 
že d:otyčné -oSQiby vždy z cizoložs·tví usvěd1čeny býti musí, a doko-nce ne, 
že byly uznány viunými ci'zoložstvím, jak to vyžaduje S 109 olbč. zák.; 
dle zákona stačí k opodstatnění vylwóovacího důvodu § 543 obč. zák. již 
sama o sobě okoTno'st, že se osoby, tam jmenované, k cizol,ožství u soudu 
přiznaly. Při tom nepřichází v úvahu v prvé řadě snad tohko' řízení 
trestní, poněvadž v .cthbě, kdy vydán byl všeobecný občanský zákoník, 
stihání cizoložstv! ku příslušnosti soudu vúbec nepřináleželo, neboť pří
slušnými by.ly tenkráte úřady politické; doznání u soudu v § 543 obó. zák. 
zill'íněné má na zřeteli katexochen doznání před s o li dem c i v i1 II í m 
a sice prosté d01znánÍ, niikolHv snad doznání v techniickém smyslu' § 107 
tehď'á platné'h:o c. ř. s., patentu ze dne 1. května 1781, Č. 13 sb. zák. soud., 
poněvadž práv,ě v těoh nejd(t1ežitějších případech, kde otázka cizoložství 
přicházela pro so,"'dní řízení v úvahu, d·oznání nečinilo další důkaz zbyteč
H"Srm. Tak tomll' bylo při rozluce ma'I1želství pro ci:zo}O'žstvÍ, ppnčvadž zde 
platila zásada vyšetřovací, a tak tomu bylo při sporu o oďuznání manžel
skéh'o původu dítěte, zrozeného z cizolo'žného p()měru, poněvadž zde dle 
§ 158 obč. zák. doznání matky o sobě nePGstačovalo, by dítě zbavilo práv 
manželského půvo,du. MhwÍ-li p'roto zákon v§ 543 obč. zák. O' sondním 
doznánÍ, má na zřetelt pO'Urze ten případ" že oSDby, tam jmenované, znají se 
k dwložství pře d s o ude m, tedy v p,lném vědamí dosahu a závažnusti 
tohoto své'hQ projevu. Jest zde týž pIípad jako při formalitách smluv na 
př. slíhu darovadho, kde záp. llal. 'obč. zák. odůvodňulje takto nutnost 
zvláštních obřadností pro slib darovací slovy »um den Verdacht der 
eine,r rechtswiddgen Verleihtng auszus'OhlÍ!essen«. Pončvadž nezpůsobilost, 
děditi z poslední vůlle, v § 543 obč. zák. zmíněná, jest právním následkem 
nedo,voleného jednání, t01tiž pOimeru' cizQ;tožnéhQl se zústavitelem' nemůže 
býtil zrušena ani tÍJ.Th, že ma,nželka zůstavitelova k cizolo,žnén)~' pomčru 
sv,OíHa neb o něm věděJ,a. Odvolává-li se žalovaná na to, že nárok na 
d:održování mamželské věrnosti 'tu ifebyl, když manželství mezi zůsta
vitelem a jeh() manželko'u bylo soudně od stolu a lože rozvedeno, dlužno 
naproti tomu uvésti, že r;o'Zvod manželství p'ovo,len by] teprve usnesením 
ze dne 30. listopadu 1917, kdežto ciwložný poměr žalované se zůstavi
telem trval, jak zdozn{uní jejího vysvítá, j1iž více let před rozvodem. Po
něvadž pak závazek k věrnosti jest podstatou svazku manželského, jak 
zřejmě uváJdií § 89 a § 90 o'bě. zák, nelze s důvodem tvrditi, že tu závázku 
k věrnosti manžeJ,ské pře d r o z vod e m nebylo. V 'ostatním poukazuje 
se ku správným v podstatě důvodům naříkanÉho roz~u'dkl1. 
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Cli;, 487. 

Kdo bezprávně osvojil si vládu uad cizí věcí, jest práv z jejího pošl;". 
zení po dobu, dokud věc jest v jeho moci. 

(I<ozh. ze dne 13. dubna 1920, R II 57:20.) 

Žalovaný přiměl žalobcova kočího, hy mu za odměnu vyvezl popel 
d:o řeky. Stalo se tak bez žalobcova vědomí, ač žaJovaný vědě!, že koně 
1 povoz jsou majetkem žaíO'bcovým. Když kočí popel do rozvodněné r'eky 
odvo,úl, chtěl o'Čistiti vůz a vybroditi koně, zajel v řece podél břehu kou
sek dále, koně zapadHdo prohlubiny, utonuli a zmizeli i s vozem a pří
slušenstvim. Žalobu o náhradu škody pro ce sní s o udp r v é s t o
I:~ c zamítl. DÍl vod y: Žalovaný byl si toho vědom, že, dávaje kočímu 
pnkaz, by mu odvezl popel ze dvora do řeky, pořizuJe o věci mu nepa
třící, věci ciZÍ, nepatřící ani kočímu, a jest toto j!ehoi jednání plfmým 
zasáhnutím do vlastnického práva žalujícího majitele koní a povozu. Po
něva,diž pak zasáhuutí toto událo se bez vědomí a bez svolení žalujícího, 
Jest po rozumu § 1311 o,bě, zák. v jednání tomto spatřovati zavinění ža
!ovanél,o, a mčil by žalovaný dle tohoto zákonného předpisu, za veškeru 
škodu, která by jinak nebyla vznikla, kdyby vyh,ověno bylo v tomto pří
paděpodmínce druhé, totiž, kdyhy zde byla příčinná souvislost mezi 
tímto zaviněním žalovaného a zpúsobenou škodou. Leč ze zjištěnýCh okol
ností plyne, že mezi příkazem, jeJž dal ža!ovaný~ kočímu a mezi zánikem 
žalobcových koní, dek, postroJú a p'ovozu vúbec není zákonem žá,dané 
příčinné souvislosti, poněvadž zánik těchto věcí nestal se v době kdy 
žalovaný s koňmi a věcmi žalobcovými nakládal, nebo,! ,k'ÚnčUo s~ tím 
okamžikem, kdy popel s lúry byl sl'Ož·en a tím kočí naříz~cní žalovaného 
vyhov,ěl. Další jednáni kočíhlo nesouvisí již s příkazem žalovaného, nybrž 
Jest samostatným výronem vůle kočího, jenž s řízením koní byl dobře 
obeznámen a jenž již před tím, než popel od žalovaného odváže:l, o tom 
se zmínil, že bude téhož dne plavit koně. Co vy,plynulo z tohot'O dalšiho 
počínání si 'koóho, nelze uváděti v přičinn:olľ souvislost s jednánfm žal'o
vanébo. O d voJ a c í s o u d žalobě vyhověl. D ú vod y: Soud prvé slo
lice usuzuje zcela správně, že jednání žalovaného jest zasáhnutím do 
vlastnického práva ža,tobcova, že jest činem pr'otipráv-ním, p'oněvadž se 
stalo bez vědomí a svolení majitc!e po'vozu a že tudíž ž"Jovaný podlle 
§ 1311 ohč, zák. ručí za škodu, která by se jinak nebyla stala. Ostatně 
i kdyby žalovaný nebyl snad určitě věděl; komu koně patří, bylo by mu 
za vinu přičítati, že si }{lO'čího k práCi zjednal, nepřesvědčiv se, smí-li s po
vozem libovolně n",kláda ti. Než nelze souhlasiti s názorem soudu prvé 
stoHce, pokud jde o ,příčinnou souvislost nehody s činností žalDvaného. 
Ježto žalovaný nevykázal kočímu místo, kd'e má popel složiti a kočí zajel 
z vlastního pppudu, do' vody, jest ovšem j,eho jednání, pokud jde o zodpo
vědnost žalovaného, povaŽ)ovati za náhodu, Avšak podle § 1311 obl'. zák. 
ručí, kdo k náhodě vinou svou dal pndnět, kdo bez pilné potřeby <1:0 ci
zích záležitostí se vmísll, za veškeru škodu, pokud by se náhoda ncbyla 
přihodila, Ja-k sluší rozuměti slovúm »!,do svou vinou k náhodě podnět 
da'" vysvítá z ustano,vení § 979 a 965 'Úbč. zák. Podle § 979 ohl'. zák. 
vypújčitel práv Jest nej-en ze šIwd'y, která způsobena byla jeho vinou, 
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~ ni,brž také, pr~vč tak jako schovatel podle § 965 obč. zák. ze ško,dy ua
ho?]!e, ku klere bezprávným jednáním dal pOdnět a podle § 965 o!:>č. zák. 
rilCI uschovatel, ktcr)r uschované věci užívá, ueb ji bez potřeby a sv01enl 
ukladatele jinému do schování dá, nebo s vrácením pmcllévá za škodu 
která by věc u nkla'datele nebyla stihla, aniž by se mo,hl vymlouvati n; 
náhodu, Z těchto ustano'vení vy]llývá, že žalovaný, byt i nepřivodil ani 
přímo ani nepřímo udá"osŤ, která bezprostředně měla škodu' vzápětí, 
]lřece za ni ručí, ježto by se nebyla přihodila, kdyby, si byl žalovaný 
nebyl bezprávně osoboval užívání věcí žalohcovýoh. a že ručí po celou 
dobll, po ktewu věcí žalobcových užíval, tudíž od doby, kdy kočí na jeho 
dvúr vjel až do doby, kdy by se byl vrátil, poněvadž i zpáteční' cesty 
bylo zapotřebÍ, by byly věci opětně majiteli vrácceny. Jelikož jest výpo
vědí kočího zjištěno, že by, kdyby nebyl iel s popelem, ne'byl s koňmi 
zajel na místo, kde se mu neštěstí pT-iho<C!ilo, jest tím do,kázáno" že by se 
škoda nebyla stala, kdyby žalovaný neby-l kočímu dal přtkaz, by mu popel 
vyvezl, čímž jest splněna zákonem požadovaná souvislost mezi jednáním 
žalovaného a povstalou škodou. 

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

D ú vod y: 

Odvolací soud dovodil správně, že JSOll dány oba předpoklady pro ná
hradní povinnost žalovaného, jak bezprávnost jeho jednání, tak i příČinná 
souvislost tohoto jednání se škodou žalo,bci povstalou·. Bezprávnost jeh,o 
jednání SPočívá] v tom, že kočímu, o němž věděl, že koně a vůz s příslu
šenstvím nejs:ou ieho majetkem a že se, mu jedná o vedlejší výd'ělek, 
o němž jeho službodárce neví, dal příkaz k o'ďvážení popele, tudíž použil 
knčího jako člověka svého a o-sobova!. si nad po,vozem moc jako nad věcí 
jemu náležející. Tím zřejmě zasáM -do vlastnického práva žalO-bec ienž 
o jednání jeh,o nevěděl a k němu svolení nedal, způs,obem bezprá~~ým, 
poněvad'ž jen vlastnik jest dl'e zákona (§ 354 obč. zák.) oprávněu se SVOll 
věcí dle Ji,bovůle naHádati a každého jintÍho z toho vyloučiti. Avšak i pří
činnou souvislost mezi bezprávni'm jednáním žalovaného. a škodlO:u ža
lobci povstal'ou dlužno p,ovažovati za prokázánu. V tomto ohledu jest 1"OZ

h'odnou skutečnost, že neh~oda by se neb}'la přihodila, kdyby žalovaný 
nebyl bezprávně nakládal s p'ovozcm proti vůli vlastníkově. Ne,bof jen 
proto, že dal kočímu příkaz, by mll popel vyvezl, jel kočí v místa, kde se 
nehoda udála, karnž by jinak, vykonávaje přikaz svého pána, nebyl býval 
jel, anf žádný mpudrý hospodář by nedopustil, by. čeledín jeho odvážel 
po,~el do řeky r-o"vodněné. Neh,oda stala se však také při vykonávání bez
pravného přikazu, ježto, jak odvolací soud správně vytknul, neskončila 
se 'bezprávná disposke žalovaného s povozem žalobcovSrm již tím, oka
mŽ,ikem, kdy popell s v'O"U byl složen, nýbrž teprve tehdy, kdy povoz 
vracen byf .opětně majiteli. Tím je dána zákonem požadovaná přfčinná 
souvislost mezi jednáním žalovanéh:o a povsta}ou škod'ou a tento není vy
viněn a,ni zavi,uěním kočího, poneva'dž uvecN vše v pohyb svým bezpráv
ntm příkazem a jde tudíž na jeho vrub a nikoli na vrub žalující strany 
vse, co kočí, prov{lděje jeho bezprávný příkaz, přivodil. Právní posouzení 
věci odvoJacím soudem jest proto bezvadné. 
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Cis. 488. 

SlIdiště § 104 j. n. jest sudištěm na výběr, leč by způsobem vyluču
jícím veškeru pochybnost, bylo ujednáno, že má zároveň býti' sudištěm 
výlučným. 

Pokud sudiště maj"tku dle § 9~ j. n. lze se dovolávati ves,poru mezi 
cizinci, bydlícími v cizině. 

(Ro'zh. ze dne 13. dubna 1920, R Jl 66;20,) 

Žalovaná Vídel'iská důlní společnost objednala uzáv-erkou ze dne 7. ledna 
1918 u žalujÍCÍ firmy, jež měla to'várnu v Moravské Ostravě, sídlo ve 
Vídni, součástky strojové pro svůj dlll v Karvíné ve Slezsku. V uzávčrce 
bylo též stan.oveno: »V případech sporu T'ozhoduH věcně přislušné soudY 
ve Vídni. Pro objednávku jsou jedině směrodMnými ustanovení z p·ře:d'u 
uvedená. Zmč!!y dlužno ujednati písemté a vyžadují výslo'vného souhlasu 
obou stran.« ZaluHd firma dodávku v:yřidila a, domáhajk se kupní ceny, 
P'9dala žaIobu 11 krajského s:owd'u v Novém Jičíně, dovolávajíc s,e sudiště 
S:Š' 87 a 99 j. n., ježto žalovaná má jednak v Moravské Ostravě důlní ře
ditelství, tudíž závo.d ve smyslu § 87 j, n. a dodávka byla určena pro, důl 
v Karvíně, j,ednak má v Moravské Ostravě, Petrovicích atd, movitý a ne
movitý majetek (§ 99 j. n.). Pokud se týče prorogační doložky vycházela 
žaLuůící z právního názoru, že převratem pú.zbyla platnosti, ježto Vlideň 
'j,est nyní pro žal!:1Jící cizinou a prorogaoe múže: se vztahovati pouze na 
soud tUZCl11skj'r. Zal'ovaná strana vznesla námitku místní nepříslušnosti, 
jíž s o udp r v é s tol i c e vyhovčl, uyáživ toto: Není správným míněni 
žalobkyně, že. proro.gační doložka pozbyla převratem závaznosti. Jest 
sice pravda, že pr'Drogacc dle § 104 j. n. zakládá v zásadě ponze swdi,ště 
na výběr, než z ustm,ovení nzávěrky p'lyne, že strany chtěly založiti vý
lučnou příslušnost vídel'iských soudů, kdyžtě změny uzávěrky byly možny 
pouz<e písemně a za v}rslovného souhlasu úbon: stran. Poněvadž ohě 
strany mají hlavní závod ve Vidni, nemuhl míti státní převrat vlivu na 
platno"t pror:ogační doložky, ježto pro obě strany jest Vídcl'i tuzemskem 
a jest lhostejno, zda mají obě strany pobočné závody v Československé 
republice. Rek LL r sní s o u d námitku nepříslušnosti sondu zamítl. D ů
vod y; Není třeba zabývati se otázkou, zda převratem p.ozbyla platnosti 
dOllo,žk& prorogační. Nelze! souhlasiti s mínčním prvého soudn, že strany 
chtěly umulviti sudilště výlučné. Soud prvé stolice správně vystihl že 
slldiště dle § 104 j, n. jest v zásadě sudištěm na výhěr. Josm zařa~eno 
v jurisdikční normě mezi swdiště na výběr (§§ 86-104 j. n.). Ujednání 
takové opravňnje žalobce, bydle volby žaloval buď u sudiště zákonného 
neobo smluveného. Mělo-li by umluvené sndiště býti výlučným, muselo 
by to býti výslovně umluveno ncb mnsel by alespoň takový úmysl stran 
vyplývati n~de vši pochybnost ze smlouvy. Leč t:omu není tak v případě, 
o nějž jde. Umluv a zučla; » V pří-padech ,SPOTU rozhodují .věcně příslušné 
soudy ve Vfdnt.« S]!ovům těmto múže, II e ll, II S í však se rozuměti tak, 
že by jim; měla býti vyloučena "šechna ostatní, najmě zákonná sudi'šlě 
a nelze jmenovitě dle zásad logického rnyš>lenÍ' Vyvozovati závěr takový 
z dalšíhO' znění uz6věrky, že změny dlužno ujednati písemně za výslov
ného souhlasu obou stran. Není-li však žal:ujíd vázána úmlurvou, můž'e 
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žalovati též u sudiště podniku polmď se tý'če jmění. 
N e j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

D[lvody: 

Vývody stížnosti, jež se vztahují k názoTu rekursního soudu, že su
Mště §u 104 j. n. jest sudištěm na výběr, nejsou s to, by vyvrátily správ
nost názoru toho, jenž s,oudem rekursním jest případně 'Odůvodněn, Rov
něž tak souhlasi'ti jest s právním názorem rekuľsního soudu, že dolož'ka 
smluvní obsažená v dopise ze dne 7, ledna 1918 to110 znění, že »v pří
padech sporu r;ozhodují v.ěcně přísl,ušné soudy v'e Vídni« neznamená, že 
veškeré jiné soudCl', dle zákona příslnšné, mají býti vyloučeny. Tomu' by 
bylo ta:k jedině, kdyby úmluva stran výslovně, způso:bem každou pochyb
nost vy:lučující'll1, každJ'T jiný soud-, mim'o: soud smluve;ný, vylučovala; 
takovou výiučnost ani z 'Oné doložky, ani z ostatního obsahu uvedeného 
uopisu vyčísti. nelze, a zejména nelze ji vyvozovati z odstavcc, na 1lějž 
se stížnost odvol:ává, a Jenž zní: »Pro objednávku jsou j,edině směrod!at
D)rmi ustanovení z předu uvedená, změny: musejí býti písemně sffi'luveny, 
a vyžadují výslovného svoIení ohou stran.« I když se toto ustanovení 
vztahuje jak na materiál'llí, tak i jQ[mální poďmínky, v dopisu obsažené, 
ndze z něho. usuzovati, ž:e bylo úmyslem stran, stano,viti výlučnou přÍ'
slušnost soudů vídeňských, neboť do/v,olávání se sOll'du jiného než vídeň
skéhO' není žádnou změlw,u onoho ustan1nvcnÍ, když toto správně za sta' 
nuvenÍ virlu1č'ného sudištč neilze považuvati. Stížnost namítá dále nepří
pustnost sudištč maictku dle § 99 j. n. poukazujíc k tomu, že dle mohvLt 
vládní předlohy jm. normy zákonodárcův úmysl se vztahoval k tomu, 
by "lehčil nároku tuzcmcú proti zicincům, a že tedy v tomto případě, kde 
žalující firma jest lir mou cizozemskou, majk své sídlo ve Vídni, sudištč 
§ 99 j. n. nemá mí,ta. Vůči této. námitce dlužno. uvésti toto: § 99 j. n, do
po'nští žalovati cizince ze všech závazků maietko,právnkh, ať kdekoli 
vzešly a ať jest ža~Qbcem 'Občan zdej'ší či cizinec; v tomto posledním směru 
zákon ner-Qzeznává. Jest ,ovšem připustiti, že praxe ohle,dině přípustnosti 
sndiště §u 99 i. n, se VYVinula v ten zpllsob, že sudiště to se odpírá cizo
zemci, jenž žauoibo,u vystuvuje te,hdy, když nemá bycllištč v tuzemsku, vy
cházejíc p'řl tom z úvahy, že sndišté to jest n~hradou za soud prozatím
ních opatření Homm anesti) podle jur. normy z r. 1852 § 46 a že z účelu 
je-ho lze pO(luati, že se jedná o to, by dobytí nároků tuzemským op-ráv
něným .oproti cizincům v cizině bydlícím bylo' ulehčeno, by tuzemský 
žalohce nebyl nucen svéh:o práva se domáhati v cizině. S toúto praxí lze 
zajisté souhlasiti v případech, kde obě sporné strany jsou cizincl, kde 
žádná ze sporných stran nemá bYdliště v tuzemsku, kde sporný nárok s'e 
zakládá na smlouvě v cizině n~avři,né a kde taM smlouva má nýti v cr-

.. zině splněna, zkrátka kde schází veškeren vztah sporných stran k tu
zemsku.; v taklových p,řípadech by piipuštění sud;ště dle §u 99 j. n" když 
žalovaný náho,dlou ;;e v tuzemsku oeitn,e, vedlo k obcházení řádného sou'du 
cizQlzemskéhp a tedy k nepřípustnému zneužíváni ustan<Ů'vení § 99 j. n. 
Přípa,d, o který se zde jedná, liší se však podstatně od zmíněného práv,ě 
schematu, j'ež shora uvedenou praxi vyvolallo, Zde jedná s,e o žalujíci 
firmu, jež sice má sídlo ve Vídni, jejíž továrna jest však v Mor. Ostravě, 
jedná se o d:odlálv'ku stroje z této továrny, jenž byl dodánr dle uzávěrky 
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Jo stanice 
z tuzem:ské továrny tuzemské provozovně žalované firmy. .Jsou zde 
tedy trvalé vztahy, které žalující firma, třeba formálně vzhledem k sídlu 
svému ve Vídni p:ovažována býti musí za cizinku, má k tuzemsku tím, že 
továrna její jest v tuzemsku. Nepilatí zde proto ·důvody., z nichž praxe 
dle toho, co shora řečeno, od'pÍrá cizinci v cizině bydlícímu sudiště §u 99 
j. n. a příčilo by se odepření tohoto sudišlě právě vzhledem k motivům 
vládní předlohy 'k jur. normě slušnosti a spravedlnosti, poněvadž o něja
kém zneužívání ustanovení § 99 i. n. ře'či býti nemůže. 

Čís. 489. 

Vynntiti splnění závazku, jÍmž se kdo. zavázal, odevzdati pronajímateli 
byt, užívaný Qs.obDU, jež není jeho. po.dnájemníkem, lze .ien exekucí dle 
:§ 354, nikoli dle '§ 349 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 13. dubna 1920, R II 7[/20.) 

Vymáhající v,ěřilelka propújčila bezplatně část svého bytu bratru po
vinné dl1užnice, jež se pak zavázala soudním' smírem, že vymáhající věři
klce tuto část bytu do 14. dubna 1919 odevzdá. Ježto se tak nestalO', poo
vO'lil s o u cl oP r v é s t o I i c e vymáhající věřitelce exekuci, nařídiv dle 
návrhu straně p,ovinné, by byt nejdéle do jednoho týdne 'od doručení usne
sení vymáhaJící straně do držení a užívání odevzdala, jinak že jÍ' bude 
k návrhu vymáhající strany uložena pokuta, v případě ned'obytnosti vazba. 
Rek ll' r s n i s o u d zamítl návrh vymáhajíc! věřitelky. DÍl v 00 d y: Má-li, 
ja:ko v tomto případě, dle právoplatného- soudního příkazu dlužuík ode
vzdati byt vymáhajícímu v,ěřiteli, dlužno exekuci provésti' tím, že, »vý
kemný orgán prostě o d str a n í o s Ol by a m o v i t é věc i nad 0-

tyčné části nemovitosti se nacházející" (§ -349 tr. ř.). 
Výkon této exekuce záleží hla v II ě n a v Ý k o n n é mor g á n II a jen 
v případě, kdo/ vyklizená nemovitost má býti 'o 'd e v zd" na vymáhaj;
clmu věřiteli, j'est i jeho přítomnost nutná. Na,proti tomu nemá dl'užník 
při této' exekUCi ž á d n Ý m čin e m spolupůsobiti. Nelze proto při této 
exekuci použiti prciti dlužníkovi exekučních prpstředkíl jakoby se tu j~d
nalo o nějaké čin y dlužníka. Dle § 54 odstaveé třetí ex. ř. musí, vymá
haMd věřitel v exekučním návrhu označiti i exekuční prostředky, jichž 
má při výkonu exekuce býti použito. Exeku·ční soudce nesmí z úřed\lí 
moci povoliti exekuci nařízením jiného exekwčního prostředku, j'enž nebyl 
vymáh:ají'CÍm věřitelem II a v r ž.e 11. 

Ne j v y Š š í s o u d nbnovil usnesení soudu prvé stolíce. 

Důvoc!y: 

Dle ustanovení § 349 ex. ř. j'est vésli exek!uci, má-Ji dlužník byt nebo 
část jeho odevzdati vymáhajícímu věřiteli. To, předpokládá, že dlu,žník 
byt ten drží, če:htolž však v t.omto případě není,: dle spi'so, jenž tvoří 
základ e>oekučního nároku, propůJčila vymáhající věřitelka část svého 
bytu k používání bratru povinné dlužnice Maxu P. do 1. března 1919 bez
platně, a smírem, na základě jehož exekuční návrh činí, zavázala se po-

249 

strana vymáhající věřitelce tuto čá.st bytu do J 4. ·dubna 1919 ode
vzdati. Ustanmrení o smlouvě nájemní na poměr uveden}T užíti m::lze, p,o
něvadž užívání bytu bylo povoleno bezplatně. Není tedy povinná dlužnice 
nájemnicí. ano dle spisů není ani v držení bytu toho. Držitel bytu Max P. 
není však k vymáhající v,ěřitelce v žádném smluvním poměru a nemúže 
proto tato proti nčmu nastupovati. Z jakého právního poměru Max P. byt 
ten drží, ze spisů na jevů nevychází; podnájemníkem zván býti nemůže 
již z tol1'O důvodu, ž,e povinná .d1lužnice, jcž pro něho bezplatné užívání 
bytn toho umluvila, není nájemnicí, jak shma uvedeno. Nelze ProtO' proti 
Maxu P-ovi užíti ustanovení § 568 c. ř. s., a oproti vymáhajíci věřitelce 
odvolávati se na ustanovení § 575 C. ř. s. Z toho, následuje, že, když po
vinná dlužnice se smírem zavázala, byt ten vymáhající věřitelce odevzdati, 
musí se o t:o postarati, by držitele bytu odstranila, že tedy musí podnik
nOluti jisté jednání k tomu směřující, jež však provésti může toliko O'lJa 

sama, aniž jednání to třetí osobou můžc býti pfcdsevzato a provecleno. 
Jest tedy dán případ vedení exekuce podk § 354 c. ř. S. 

Čis. 490. 

o návrhu, by rozvázáno bylO manželství s nezvěstným manžele'ln, jenž 
bYl Po.dán později, neŽ návrh, by nezvěstný byl prohlášen za mrtva, nutno 
i tehdy provésti znovu p-řed2psané řízení, když v čase druhého. návrhu 
nebYlo ještě o. prvém návrhu rozho.dnutD. 

(Rozh. ze dne 20. dubna 1920, R I 208/20.) 

Žádost manželky, by rozvázán.o bylo manželství s nezvěstným man· 
želem, byla podána teprve, když bylo již zahájeno řízení o dřívější její 
žádosti, hy manžel pf'ůhlášen hyl mrtvým. S o udp r v é s t o li c e vy
hověl v témž rozhodnutí oběma žádostem. Rek u r sní s o u d nevybo
věl rekwIsu, pokud ,šlllO o prohlášení manžela za mrtva, zrušil však 'usne
sení prvého soudu, jímž bylo prohlášeno manželství rozlpučeným a na
řídil soudu prvé stolice, by o tomto návrhu zahájil předepsané řízení a, 
prov.eda jej, 'znovu rozho·dl. Co dp zrušující části uvedl v d ů vod ech 
toto: O manželčině návrhu, by rozvázáno bYlo její manželství s nezvěst
nÝ'm manželiem, nebylo vÍlbcc zahájeno řízen'Í vc smyslu § 9 zákona ze 
dne 16. února 1883 čís. 20 ř. zál<. Pozustalý manžel může sice žádati 
dodatečně ve smyslu § 9 cio!. zák., by manželství jeho bylO! prohlášeno roz
Io-učeným" než zákon naHzuJe výslovně, by soud o návrhu tnm jednal 
dle předpisů zákona. Z doslovu zákoua a z dějin jeho vzniku (zpráva ko
mise panské sněmo,vny čís. 275 k'těsn,opisnÝm protokolům IX. sese, těsnOo
pisné protokoly str. 9046 až 9056 o zasedání poslanecké sněmovny ze dne 
3. února 1883) vyplývá, že v takových případech dle zjevného úmyslu zá
konodároorvR jest řízení znovu zavésti a provésti a že dl1užno jmenovitě 
stanoviti no,vou. ediktátní lhůtu. Konečné rozhodnutí bu.de řešiti pouze 
otázku, zda manželství manžela, již za mrtva prohlášeného, jest p'ova
ž-ova ti za r':ozvázané. 

Ne j v y Š š í s () u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 
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Podle § 7 obó. zák. nelze § 9 zákona ze dne 16. února 1883, čís. 20 ř. 
zák. vykládati způsobem, uvedcnSrill v dovolacím rekursu; spráVl1"j'Tm jest 
naopak výkl~d soudil rekursního, užiti totiž jest obdoby čtvrtého dostavce 
tohoto § 9. Zádost za soudní výrok, že manželství pokládati jest rozvá
zan~rm, ,byla totiž podána ovš,em dříve, než manžel pr'ohláš'cn byl mrtvý-m, 
ale poclana byla po.zději, než došla žádost za prohlášení jcho mrtvým, a te
prve, když tíz,ení :o tHo žádosti bylo ji'ž zahál-eno usnesením ze dne 6. 
červenCe 1919 a veřeinou vyhláškou. V § 9 zákona z roku 1883 není vý
slovně uvecleno, iak slu'ší o takové pozdější žádosti rozhodnouti; vzhledem 
na llstanovení § 7 obč. zák. užiti jest zde obdoby čtvrtého odstavce 
onúho § 9. Z odst'JeVce toho, (otiž nevysvítá, že platí výhradně jen pro 
případ, v něm naznačený, a pro uožití obdoby jeho v případě, O který 
jde, mluví týž důvrd, jako v případě, v odstavci čtvrtém výslovné uve
denéml

; nutno totiž provésti náležité soudní řízení o žádosti za výrok, že 
manželství jest pokládati r'Oizvázan}'m, a jed i 11 é sou:dní řízení lze vzíti 
za základ soudního rozhodnutí o o b o u žádostech ien tenkrát, jestliže 
toto řízení bylo pl"ovedeno o žádostech o boU'; za základ J'OIz];odnutí o žá
dosti, týkající ·se manželského svazku, nelze vš·ak vzíti řízení, prove
dené pOllze o žádosti za prphlášení ruezvěstného> mrtvým. Okolnost, zdali 
v přípa'dě, že řízen~ provedeno bylo jen o návrhu na prohlášení mrtvý,m, 
bylo již neho nebylo dosud vydáno konečné soudní usnesení. není vzhle
dem na pOivah!u věci tak důležitá, by podle ní bylo nutno, říz:ení nové za
hájiti a provésti čili nic. 

Čf~. 491. 

Stavbyvedoucí a polír náležeji k osobám, jmenovaným v § 2, čís. 1 
zákona o oheh. pom. 

(Rozh. ze dne 20. dubna 1920, R I 220/20.) 

Žaloba, J1Z domáhal se polír náhrady mzdy za výpovědní lhůtu pe
nízem, přesahujícím 1.0.00 K, podána byla u okresního soudu na zá:kla:dč 
§ 49 cÍs. 6 j. n. Kámítce věcné nepříslušnnsti s o udp r v é st 0.1 i c c vy
hověl a žalobu odmítl. D ů vod y: Příslušnost soudu dle § 49 čís. 6 j. n. 
odůvodněna ruení, poněvadž žalob oe, jak jest zřejmo z jeho tvrzení, ne
náleží k 'ospbám v § 49: čÍs. 6 j. n. jmenovaným"prác.e domácí a nižš,í vy
konávajícím. Žalobce byl zaměstnán při živnosti stavební, podrobené živ
nostenskému řá-du. Příslušno·st okresního soudud'!e § 37 zákona o soude·ch 
živnostensk)'Tch není odův~odněna, p,oněvadž žaliobce nenáleží k pOnlGCným 
pracovníkům dle § 73 odstavec prvý živn. řádu, žaloboe spí.še náleží 
k osobám, konajofcím nekupecké vyšší úkony, jaké má na mysli § 1 a § 2 
zákona 'O obchodinrch pomocnících. V místě nenÍ' ž},vnostenskéh,o soudu, na 
nějž by tato rozepře nále·žela; soud má za to, že tu jest příslušným Wil
dem sborový souod, hledě na hodnotu předmětu sporu, podle ustanovení 
§ 50 j. n. (viz rep. nálew čís. 229, dále "Právník" 1919 str. 49). R e
k u r sní s o> u d námitku nepříslušruosti zamítl. D Í1 vod y: DIe toho, co 

předneseno, nel'ze za to míti, že žalobce konal žalované straně při y sta'vbě 
domů vyšší služby 1=0' rozumu § 2 zákoina O' 'ohch. ,pomOCTI. - Cinnost 
jeho záležela v lom, by svými rozkazy přispěl ku provedení stavby dle 
plánu a by do-hlítel na zedníky a dělníky, na stavbě zaměstnané. Nevy
víjel "tudíž samostatné tvltrčí činnosti d'uševnf, nýbrž uskutečřlOval jen 
to, co jinými pomocí plánů vytvořeno bylo. By,1 tedy ~\}uhým dílovedou
cím a nemění se na tom ničeho tím, že žalob ní nárok odůvodňuje patrně 
se zřením k ustanovením zákona o ·o·bch. pomoc. stran lhůty výpovědní. 
Jest tu·díŽ.dáha přísIušn:ost okresn.ího soudu dle § 49 čís. 6 i. n. 

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

Důvody: 

Při řešení otázky, je-Ii někclo ustanoven, by převážně bonal vyšší ni
koli kupecké služby při obchodním provozo,ván( podniku, ke kterému se 
vztahll'je řád živnostenský (§ 2 čís. 1 zákona ze dne 16. ledna 1910, čís. 
20. ř. zák. o o'bchodních pomo>cní.cích), - sejde na tom, zda tyto, služební 
úkony jsou po,dle zaří'Zení dotyčnébo podniku úko·ny obyče-lnými, většině 
zřÍ'zellcÍ! tohoto podniku přikázanými, či zda seod takovýchto obyčejných 
úkonů liší tím" že v~yžaduj!Í jakési vyš,ší kvalifikace a sam;nstatučj'ší čin
nGsti toho, kdo jimi jest porvěřen. Za těcbto předpokladÍ! můžc i stavbyve
doucí nebo· polír býti čftán k osobám, imenovaným v § 2 čís·. 1 zákona 
o 0·bcho·1ních pomocnících. Zásada ta došla výrazu také v § 1 zákona ze 
dne 5. únOra 1920, čís. 89 sb. z. a 11., kterým se mění některá ustanovení 
o pensijním pojištění, kdyžtě tam stavbyvedoucí a políři co do p,o.jistné 
povinnosti postaveni js,ou na roveň zamčstnancúm, kteří' vykonávaj'í ku
pecké nebo jiné vyšší slu-žby ve smyslu zákona ze dne 16. ledna 1910, čís. 
ZO ř. zák. o o,bchodních pomocnících .. Žalobee pak sám při ústním líčení 
uv>edl, že po'vinností j,eho jako políra a stavhyvc;doucího u žalované spo
lečnosti byl nejen dozor na zedníky a dělníky, ný>brž že měl plány' domů 
a podk nich prováděl stavbou, při čemž ncdo,stával jednrtlivých poukazů, 
jak má pro.váděti stavbu, nýbrž plány se Hodil - a Hž v žal·o·bě udal, že byl 
přihlášen k pensijnímu pojištění, a ;,e vzhledem k tomu, že lhůta výpG
vědní zvlášť umluvena nebyla, platila šestil)eděLní výpověď zákonná (sr. 
§ 20 zák. o obeh. p·om.). Z těchto vlastníchi údajÍ! žalobcových dle loho, 
00 výše vylo,ženo, VYPlývá, že služ'by, žalobcem konané, nebyly služ
bami obyčejnými, konaným~' většinou zřízenců' žalované společnosti, nSrbrž 
že měly povahu služeb vyšších, předpoklád~jíce jakousi vyšší kvaJifikacci 
a samostatnější ,činnost, třebaže 'l1'evyžadov,aly vyvíjení samostatné 
t v ů r č í činnpsti duševní, kdyžtě toho, § 2 zákona o obeh. pom. nežádá. 
K služe·bnímu pomem žalobcovu vztahoval'a se tudíž ustanovení zákona 
ze dne 16. j'cdna 1910, čL,. 20 ř. zák. Soudní ',p·říslušn,ost pro SPOIC tento 
žalobou zahájený neříclí se tedy předpisem S 49 čls. 6 j. n., nýbrž vzhle
dem k tomu, že v tlra.d'ci Králové není soudu živnostenského (§ 41 zák. 
o obch. pom.), pO'dle všeobecných ustanovení o> věcné příslušnosti. A ježlo 
hodruota sporu převyšuj;e 1000 K, povolán jest krajs'ký soud v Hradci 
Králové, by v této věci jednal a rozhodoval. 
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V návrhu, aby oddělena byla pozůstalos,t od dědicůva majetku, ne
třeba ůsvědčiti ani, že navrhůvatelůva pohledávka jest objektivně ůhrů
žena, ani, že důvůdnůu jest obava, že by navrhovatelova půhledávka 
smísením obůjíhů majetku ocitla se v nebezpečí. Stačí kromě ůsvědčení 
pohledávky můtivované tvrzení obavy. 

(Rozh. ze dne 20. dubna 1920, R I 226/20.) 

Pozůstalost ní jmění záležející z hotovosti (21.000 K) a cenných papu'u 
(nominale 175.000 K), uloženo bylo v uschování úvěrní banky v Praze 
pod dozorem IlOzůstalostního soudu. Dědicům byla přenechána správa 
a užívání pozů'stalostního jmění. Zůstavitelův věřitel navrhl, by pro jeho 
pohledávku 35.711 K 20 h bylo p'Ozůstalostní jmění od!děleno od jmění dě
diců, převzato d,o soudního uschování a hy při tomto jmění jeho nárok za 
účelem uspokojení z tohoto jmění byl poznamenán. V návrhu nabízel dil
kazy na osvědčení své pohledávky, Pú z ů s t a los t TI í s o u cl návrhu 
nevyhověl v podstatě z to h o' d ů vod u, že opatření ve smyslu § 812 
ohč, zák není třeba, ježto celé pozůstalostní jmění uloženo jest u úv,ěrní 
banky v Praze pod dD'zOIrem pozůstalostní1ho soudu a .jest tu.díŽ fakticky 
od jmění dědiců odděleno. Rek u r sní s o u d zruši1 usnesení pozůstalost
ního soodu a nařídil mu, b" provedl navrho,vatelcm nabídnuté důkazy 
k 'osvědčení ieho pohledávky a pak o návrhu jehO znovu rozhodl. D ů
vod y: Dle § 812 ohč, zák. může věřitel, obává-li se, že by jeho pohle
dávání bylo vydáno nebezpečí, kdyby se pozůstalost smísUa s dědicovým 
jměním, pokud dědictví není odevzdáno, žáclati, by byla pozltstalost od 
dědi"lwa jmění, oddělena, soudem do uschování vzata nebo dána .do 
správy opatmvníka, to pak, '00 má na pozústalosti pohledávati, by se na 
ní zaznamenalo a z ní zapravilo, Zákon poskytuje tím věřiteli p·ozůsta
lostnímu před odevzdáním pozůstalosti 'Ochranný prostředek proti škodě .. 
jíž se obávIT ze smísení pnzůstalostního jmění s jměním dědi'ce, bez .ohledu 
na to, v čem pozůstalost záleží, aniž by některé části po,zilstalostního 
jmění vůbec, a jmeno1vitě pak ony, které jsou pod dozorem pozůstalost
ního soudu neb snad d'Okonce v squd'llím uschování, z opatření toho vy
ltlčova] a aniž hy pozůstalostnímu soudu ukl:ícda,l, o tom rozho'dovati, je-li 
navrhovaného věřitelem opatření k jeho: ochraně- zapotřebí čili nic; pozú
stalostní soud musí navržené oddělení p'ozustalosti od dědicnva jmění, 
které jest nejen ochranným prostředkem pro vě1'itele, nýbrž má i další dů
ležitý právní násleMk .pro dědice, v cito,vaném předpisu zákona stano,
vený, že totiž dědic v tako'vém případě, i když se byl bezvýjimečně k dě
dictví přihlásil, vlastním jměním více za dluh neru'čí, povoliti a naříditi, 
osvědičí-li věřitel, že měl za zůstavitelem po:hledávku a obává-li se vě
řitel ze smísení jmění pozůstalostní-ho se jměním dědice pro své uspo
kojení s po,hledávkou nebezpečenství a nejeví-li se o'bávané nebezPečen
ství nemožným. Že by v tomto přípa'dě pmto, že jmění p'Ozllstalostni (zále
žející toliko v hotovostech a cenných papímeh), uloženo jest v usch'Ování 
u úvěrní banky a že jest prý pOd dozorem p:ozůstalostního soudu, nebez
pečenství, jehož se stěžovatel ze smísení jmění toho se jměním dědiců 
obává, bylo nemo,žným, soud první stolice ani netvrdí a ne]:ze ·to uznati, 
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to tím méně, ježto ,dědicum byla usnesením p,ozllstalostního so'udu ze dne 
4. února 1919 přenechána správa a užívání pozůstalosti dle § 810 obč. zák, 
Nelze proto správným u,znati usnesení so'udu prvé stolice, jímž byl za
mítnut stěžovatelův návrh; nel,," však také, jak stěžovatel navrhUje, na
padené usnesení vyho1věním návrhu změniti;, . poněvadž soud prvé stoHce 
neprovedl stěžovatelem v návrh'u nabídnuté osvědcení jeho pohledávky 
za zůstavitelem, takže nelze p·osollditi, zda-Ii zde jest či není nezbytný 
pře·dpoklad navržcného opatření, totiž, že stěžovatel měl za zůstavitelem 
tvrzenou pohledávku. 

Ne j v ':Jr Š Š í S O II d nevyho~věl dov,oI-acímu rekursu dědiců. 

Důvody: 

Stěžovatelé připo,uštějí, ž,e dle § 812 obč. zák, stad subjektivní o,bava 
věřitele pozltstalo'stniho, že by jeho pohledávka pHšla v nebezpečenstvi, 
kdyby se pwůstalpst smí'sila se jměním dědkovým. Není tudíž třeba dů
kazu neb osvědčení, že p'o:hledávka objektivně jest ohf'Ožena nebo, že dů
voctnou jest oba va, a postačuje k opodstatnění návrhu na oddeJ,ení kromě 
osvědčení pohledávky po'uhé motivované tvrzení obavy. I(dyž to~nu tak, 
mozáleží na tom, "e a proč navrhovatel dříve nepřihlásil své pohledávky 
aniž dědice upomínalo zaplacení, a z jakého důvodu právě nyní se do
mirhá oddělení jmění pCjzů>sta')ostního 'Od jmění dědiců. Jen tehdy mohla 
by - poosv,ědčení pO'hledávky - jeho žádo-st za odd'ělení býti zamítnuta, 
kdyby za daných okolností j'akékoliv ohroižení p'ohledávky nad'Obro bylq 
vyloučeno., 'To stěžovatelé ovšem tvrdí, poukazuj ke k tomu, že movité 
jmění pozůstal'ostní z převážné části (cenné papíry v nomináluí hoduotě 
175.000 K a 21.000 K) ul:oženo jest u Pražské úvěrní banky. Avšak tím 
není nikterak prokázána nemo'žno,st ohriožení po'hledávky navrhovatelovy. 
Vždyť bylo dBdkům usnesením soudu pozůsfa.lostního ze dne 4. února 
1919 povolemo podle § 810 obč. zák. spravování a požívání pozůstal,o;sti, 
čímž nabyli též práva, vnll1ě nakládati s užitky složených cennýoh pa
pírů, věřiteli však nelze brániti v tom, by si nezabezpečil také těchto 
požitků jakožto fondu pro své uspokojení, čeho" právě má býti dosaženo 
opatřením ve smyslu § 812 obč, zák. K: tomu neWedfc byla podle SPISU 

se svolením soudu p'ozůstalo'stního usnesením ze dne 6, března 1919 'dě
dicům vydána čá,s( 6215 K 09 h km e n o v é h'O jmění pozůstalosti, ano 
usnesením ze dne 15. září 1919 dáno soudní svolení, by jako úvěr na ulo
žené cenné papíry vyhrána byla částka do, 20,000 K u~ Pražské úvérní 
banky, Není pak nikterak vyloučena možnost, že před ,odevzdáním pozú
sta!osti vydány budou dědi,cům - byť i se sv'olením soudu ppzůstalost
ního - další části kmenového jmění pozůstalostníh-o, po příp,adě i veškeré 
cenné papíry u jmenovaného peněžního ústavu ul,ožené - nebude-li k za
jištění pohledávky navrhovatelovy učiněno, přiměřené opatření, zvláště, 
kdiyž soud pozltsta,lostní není povinen, aby se o zabezpečení osob, jimž 
přísluší nárok na pozůstalost, staral větší měrou, než zákonem jest přede
psáno nebo, jimi samými žádáno. S l,Oholo hlediska bylo by připustiti od
dělení jmění po~ůstalostního ve smyslú § 812 obč. zák. i (ehdy, kdyby již 
u soudu bylo složeno. Vzhledem k tomu, co vyloženo', jako'ž i k tomu, 
že ze spisů nikterak nevysvítá a stěžovateli ani tvrzeno, nenÍ, že by jejich 
vlastní jmění poskytovalo naprosté jtstoty prp p.ohledávku 35.711 K 90 h, 
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n:lze tvrditi, že.----i-É€z iáduué s"eJTaTaT.· ~·Cr.7,,"e,,{Qn1D1\"'~nn,eor)"e;;;zC;;p~e"čí;;:p;;:r;::0~p;:Cohi:ilC:e-_---~---Ifňiá 'se ris'ika, dodá-li i PD lhůtě, CI že mÍ1že utrpěti Š'kodu. Žalobkyni ne-
davkL; navrho:,atelovu by bylo vyloučen'O a návrh byl nado,bro bezdu- stihá tu škod'a, ježto neměla vlivu na to, kdy bude dřevo dodáno. Ježto 
vodnym. Nepravem t'edy s,oud stolice prvé odmítl žádané opatření s po- žalobkyně od společnosti pro, výstavbu ncohdržel.a úhrady, má proti ža-
ukazem na to, že pozůstalostní jmění fakticky od jmění dědici! jest oddě- lované dle § 1014 a 1397 obé. zák. nárok, by ji tato nahradila škodu, již 
leno" kdyžtě práv,", věhteli v § 812 obč. zák. propůjčené pouhým fallti- utrpěla, vymáhajíc její pohledávku. Leč žalovauá byla by i bezdův'odně 
ckým o?,diěle~ím není vyčerpáno. Usnesení soudu rekursního, jenž zrušiv obohaoena, kdyby d.obropis byl j)opechán v platnosti. Žalující, připi';uiic 
usnesenI prveho soudce uložil tomuto, by provedl diIkazy navrhovatelem žalované peníz k dobru, měla za to, že společnost pro výstavbu ponechá 
k osvědčeni přihlášené pohledávky nabízené a po té znova rozh'll,dl o ná- akkreditiv v platnosti; kcJ!yž však se přcdp'oklad ten nesplnil, múž2 žalob. 
vrhu na separaci, iest odůvodněno. kyně nastupovati pouze na žalojvano-u, již však tak jakO' tak přísluší proti 

Čís. 493. 

Honorování akkreditivu přes to, že jak honorantovi tak honorátovi 
bylo z~ámo, že, již Uplynula lhůta, na kterou akkrediti~ byl poskytnut, 
zavazu!~ honorata, by vráti! honorantovi přijatý peníz, pakliže ten, kdo 
akkredttIv poskytl, pro uplynutí lM!y závaznost z akreditivu odmítL 

(Rozh. ze dne 20. dnbna 1920, Rv r 41/20.) 

ZalujÍcíbanka byla se žalovanou dřevařskou. firmou ve stálém konto
~o~el1tním spouení, j'ež spO'čívalo najmě v tom, že banka poskytovala firmě 
uver na základě a'mkreditivu a inkasovala pro ni peníze. Dne 13. říina 
1918~ sdělil>a banka žalo'vané firmě, že z příkaz,u spo'!cčnosti pro výsta~bu 
HalIce vyplatí žalované na průkaz ďuplikátem nákladního listu o tom 
ze vlépravHa dva vagollY Meva do Hajiče, za každý vagon 6000 K a ozná~ 
mila jí zámveň, že akkreditiv platí do, 30. října 1918. Žalovaná firma 
předl~žil~ žalující banoe dne 12. listopadu 1918 duplikát nákladního listu, 
dle neho~z ,bYl naložen )eden ,vagon prken pro svrchu zmíněnou spoko
nost, .?~c,ez bamka flrme na zakladě u'vedellého' akkreditivu připsala 6000 K 
?':. Jej; ucet k dobrl1 a vyrozwměla o tom spqlečnost pro výsta vbu Haliče, 
Jez vsak honorování akkreditivu neuznala, ježto vagon byl nalo.žen a'ž 
po uplynutí l'hůty, na kterou byl akkreditiv poskytmit. Zalo.bkyně OD~9-
lala ~ro:to do,bro~is ž,al?val1~, ježto však tato zdrá'hala s,c jej zaplatiti zpet, 
90ma~ala se ,;'race.m Jeho za~obou. P r 'O ce sní s o udp r v é s t o I i c ,e 
zalobe vyhove!. D u vod y: Zalované bylo. připsáno 6000 K k dobru sice 
teprve po, uplynu~ doby, na ni'~ ,byl akkreditiv povo:len, avšak za plied
p.okhdu, ze s,polecnost pm výstavbu Hali'če vezme dobropis na vědomí 
Ježto ;,§a~ tato platbu neuznala, odpadl předpoklad, za něhož byl dObr,o: 
plS pravn; 'Opodstatněn, pročež byla žaluiící oprávněna, by jej odvolala. 
Nalllltka zaliO'vané, že žalu'jící samu stihá zavinění, ježto překročila pří
kaz, není odůvodněna, poněvadž žalovaná věděla o tom, že akkreditiv iest 
p.ovoleTl pouze do 30. října 1918, a přes to dodala teprve po uplynutí této 
doby. Zalqvaná ,d'odala na vlastní nehezpečí a může nastupovati poU'ze 
na svého sml'llvníka, by jí vyplatil peníz za dodávku. O d vol a c í s o u d 
potvrdil ľů'zsudek soudu prvé stolice. D ft V'O d y: Zaluiící. připsavší, ža
I,?vané ~upn~ cenu ~ dohru pO' 30. říjnu 1918, jednala mimo v'řikaz, daný 
JI spolecllostl pro vystavbu; vystupovala však jako mandantka žalované 
s ,nfž byla v poměru kontokorentním, a uspokOjila dobropisem její pohle~ 
~avku z:~o~ání, převzwvši tak za ni vymáhání této p'ohledávky . .Iežto 
zalovana vedela, cl" kdy akkreditiv platí, musela si býti vědoma, že [Jod-

společnosti pro výstavbu nárok ze smlouvy ku'pní. Jest proto ouvolání 
dobropisu opodstatněno i dle § 1431 obě. zák. V tom, že žalobkyně hono-' 
rovala akkreditiv i po u,plynutÍ lhůty bez jakékoliv výhrady, nel",e spatřo
vati jejího zavinění. J.ednalaf, jak již shora uvedeno, jako mandantka ža
lované a nebylo třeba, by výslovně uvedla, že tak činí, přcdpo,kládajíc 
so,uhlas spo,lečnos!i pro výstavbu, ježto se to rozumělo samo seboll. 

N e i v y š š í s o u d nevyhověl dovo,lání. 

Dúvody: 

Žalujicí byl u,dělen příkaz, aby vyplatil.a žalované za každý v"gon 
6000 K, kdyby žalovaná předložila dupli'kát nákladního listu s určitou 
adresou. Akkreditiv takto zřízeuý platil toliko do 30. října 1918. O tom 
byla VyrOzDmčna žal'o)vaná, a hyl tak zalo~el1 právní poměr, jenž !:'poóva! 
na souhlas" všech, kdož na něm byly úča'stui. DIe obsahu ald<rcaitivu 
bylo platiti ji:ž po přeďIiožení vý'kazu Ol 'O!desIánÍ zboží, COž není dojjsta pra- , 
vidlem (§ 343 obch. zák.), a slušelo proto přesně dbáti ustaHovení akkre
ditivu, měl-Ii býti po zťvko,"u pTov'eden. To se však nestalo. Byla to přede
vším žal-ovaná, jež, nedbajíc dan1r ch ustanovení, předlo,žila duplikát ná
kladního listu po upliynutí Ilr.ůty pro platno$t a'kkreditivu stanovené. Při
psala-li ža~ujíd po té žalované k dobru 6000 K, nejednala .ovšem rovněž 
ve smyslu akheditivu. Než dlužn:o uvážiti, že ohě strany, o'pírajíee se 
o akkreditiv, věděly, že j,ednáni jej.ich mů:8e býti po, právu jen tehda, bu
de-li diocíleno souhlasu t'OllO, od koho akkreditiv vyšel a od jehož sou
hlasu pj,atnost akkmditivu byla odvislou. Souhla-s ten však nebyl udělen 
a nedostává se tedy jednání, neoclpovídajídmu ustanovení akkrediti>yu, 
právního základu'. Snaží-li: se žalovaná dovoditi, Zle žaluiící musí nésti 
sama náslledky svéhO' jednání, pře'hJ~íží, že i ona jednala proti .závazným 
ustano'vením akkreditivu, byvši si plně vědpma t<oho, že přípis k ([obru 
může jen tehda býti po právu, bude-Ii docíleno souhlasu toho,. kdo, akkre
diliv udělil. 

ČíS. 494. 

Nov,ela o právu manželském (zákon ze dne 22. května 1919, čís, 320 
sb. z. a nař.). 

Dokud trvá cizoložný poměr, nemůže se počíti promlčení nároku, DO
máhati se pro cizoložství rozinky manžels,fvÍ. 

V tom, že manžel nedomáhal se v zápětí rozluky manželství z dftvodll 
§ 13 lit. e) rozl. zák., nelze spatřovati odpuštění. 

(Rozh. ze dne 20. dubna 1920, Rv I 159/20.) 
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V rozlukovém- -S-PUl cr upj-a:tfr(fva~r-'zaiuJlcí manžel f1ojzluko-vý důvod 
§u 13 lit. a) rozl. zák., ježto manželka navázala v roce 1911 cizoložm:' 
poměr; v němž dosud pokračllj,c a ci němž se Qozvěděl teprve v květr.~ 
1919; žalovaná manželka wplatňovalad'Ůvold § 13 lit. e) rozl. zák., ježto 
jí manžel v Tétech 1910-1911 týral. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e 
uznal manželství rozl"učeným z viny obou manželů, vzav uplatňované 
duvody rozlulmvé za prokázány a opodstatněny. O d v O) I ft C í ~ ú u d 
nevyhověl odv,olání obhájce svazku manželského. D II vod y: Co se pj'e
devším tkne c i z o I o ž s tví ž a lov a n é, jest úsudek prvéhO) soudu, 
že důvod tento posud trvá, správným nejen proto, že žalovaná sama při
pouští správn"st údajů žalo,by, že se manželi" cizoloiství dozvěděl te
pr"'e v kv,ětnu 1919 a právO! žalobní tudíž dle § 14 a) rozl. zák. posud sub
jektivně promlčeno není, nýbrž i proto, že tu není ani objektivního pro
mlčení žalO'bního nároku dO' 5 let (§ 14 b) rozl. zák.), když žalovaná do
sud v cizo]ožství pOkračuje. Pokud se tkne těžkého ublížení a opětného 
zlého nakládání (§ 13 lit. e) rozl'. zák.) se strany m;mželovy, budiž vzhle
dem k v~-vodům obháke svazku manželskéhp uvedeno; že z ustanovení 
novelY o právu manželském nelze dovozovati, že hy pfípady, datující se 
z doby ,před kqncem roku 1911, nebyvše uplatňovány po tak dlouhou 
dobu, mlčky odpuštěny bylY, nebol, nehledě k tomu, že strany v manžel
ském soužití nepokračovaly, pokud se týče, k němu se nevrátily, uznává 
zákon v § 14 lit. c) rozl. zák, odpuštění jako důvod zániku žalobního práva, 
a ,a;dpuštění takové ve sporu prokázáno nebylo. Opomenutí žaloby ve 
lhůtě § 14 a), h) rozl. zák. působí zánik práva uplatúovacíha pouz~ 'při 
rozlukových důvodech § 13 písm a), hl, dl, kdežto případ 'S§ 13 písm. e) 
v § 14 c) jest citován pouze při odpuštění. 

Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolání 'o,bhájce svazku mantelského. 

D ů v od y: 

K'u správnému odůvodnění odvolacího soudu budIž dodáno toto: Co 
se tý6e cizola:žství manželky, snaží se dovolatel prokázati, že, jeHko'ž 
uplynula jíž doba Sti let ode dne spáchaného činu, nemůže se dle § 14 
písm. bl rozl. zák. mažená strana tohoto rozlukového důvodu vůbec již 
dO'v:olávati. Práv,em soud druhé stolice poukázal k tomn, že žalobce d'O
zvěděl se o cizoložství manželky teprve v květnu 1919, že žalovaná posud 
ještě s Josefem P. žije a cizolo'žný poměr tedy ještě nyní trvá, a že proto 
nenastalo promlčení ani objektivně, ani subiektivně. Manželka pak může 
plným právem dovolávati se rozInkového dŮVO'c!ll dle § 13 písm. e) rozl. 
zák. (opětovné zlé nakládání a těžké ubIiŽJování), nebo! výslovné odpu
štění ohledně tčchto činu nebyl<J, ani prokázáno, ani tvrzenO' a opomímrtí 
žaloby se strany manželky nemělo ještě v zápětí zánik jej-ího práva, 
llplatJíovati tento dÍlvo" ve sP'Oru, jenž byl manželem zahájen. Pro názor 
dhhájce manželského svazku, že, když žalovaná svého času žatobu na 
r'oplod nepodala, sluší za t.o míti, ~c urážky a zlé nakládání manželu od
pustila ve smyslu § 14 písm. c) rozl. zák., není v zákoně opory, naopak, 
jak správně podotkla již druhá stolice, právě z té okolnosti, že rozlukový 
dŮ\éod § 13 pí6m. e) v § 14 písm. a) a bl citován není, nutno o,dvozovati 
pravý opak. 
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Čis, 495, 

Za svízelných vyživovacích a nbyto~ac1ch pom,ěr,ů nel,ze ,zrušiti spo~u: 
vlastnictví k z.emědělské used,losti n3 ukor spolecmka, lenz v usedl(bÍl 
bydli a jejími plodinamí se žiVI, . ". ' 

Není zásadně závady, by obledně zemedelske usedlo~tr ?ebylo pov~
I částečné zrušení spoluvlastnictví lysickým rozdelemm pozemku, 
;;e~pokládalic, že pozemky nejsou jednotným .~\}r'0dá~s~ým c~lk~m a že 
dílce oproti celým pozemkům nebud'Ou bospodars y menecennynll, 

(RO'zh. ze dne 20. dubna 1920, Rv I 160120.) 

Žalobce a žalovaná byli sPo.luvlastníky .chalupy č. p. 61, již o~ývaIi, 
a celé řady [,o,zemků. Žaloboe domáhal se zrušení sr;'oluvl~stmctvl a t~ 
ohledně chalupy, stavební parcely a zah,rady solldmV'drazbo~, oh~edne 
cstatních pozemků blJ,ď fysickým děl~ním anebo, rovn~z sOlld~, d~·azbou. 
Pro c e sní s ° II d p r v é s t o. I i c e zalob,; zaml tl. ~ u~? d y. Dk § ,830 
b' 'k jest z pravidla každý spo,luvlastmk opravnen, zadal! za zrusem 

'~}}~ie~:n~tví. Neni třeba, by li'd-al pr.o zrušenÍ' nějaký dů.vod: jen nesmí se 
, 'státí v ne čas Žalo,bce žádá zrušení spol,uvlastmctvl a to ku cha

~rll:e:~ stavebni par~elo.ll a zahradou soudní dražbou a f'Ozdělením docí
l~~'~ kupní ceny, ohlledně O'statních pozem;k~ bu~. týmž ,zPÍ1~,o,bem a!lebo 
lysickým dělením. Dle určení spoluvlastmku tvonly vesk~r: nemo,vltostr 
s ,orných stran jeden 11O>spodářský celek, kžto až do, !wsledm doby J;0spo
d~řiI0 se na chalupě vždy jako na jediném hospoda:skem, c;J>lm. Pn p~~ 
, 'h. f"sické dělení není dobře možným, protoze kazda sebe mensl. "emClC.' , .. k . Od td' o t ví e 
část jeclnotl'ivého pozemku dk své polohcv, dle Ja ostr pu y ~ . leS . C 

ménč ruzná od částí jiných. Mimo to jsoU' P?ze,mkY sporn~:h str~n" a.f 
, 'sou v téže knihovní vložce nebo v Jlllych kmhovmch vlo"kach, 

zapsany I ' , 'd . bdT' ho podářs chalupou clo té míry spojeny, ze o.dtam,tu ' I~?U, o .. e av!ny ,. s < •• 

k', h staveuí jest k užitku všech p,ozemku pOUZlvano, takze l';litno tvrdl!!, 
~e' ~y pozemky ty hel, značnéh;o zmenšení. ceny o ~ě!eny by tl I,;e,:,~hly 
(§ 834 obč. zák). Chalupa fysicky dělena býti ,n:muze. ~elze, tak,e zadati 
zrušení spo"ečenství částečně dražbou a částec,;" fyslckym. delcmm (r~z~ 
ho'dnntí ze dne 3. května 18E8 čís. 12.176 s'b.). Dale p'os~~d:t! nutn?" ~el11-h 
n<'rvrh na zrušeruspolečenství dražbou a mzdělemm vytez;ku uCI!len ,dLe 
§ 843 obě. zák. v nevčas. NynějŠí· doba vzhlede'~', k l,;enstalenoSl! meny, 
Me hodllota peněz stále kolísá a klesá, kdy p~nezm nstavy, v~lady ne~ 
přiiímfl'jí nebo nepatrně úrokuji, kde nUQpak levl se snaha Imenl ,v.. n~mo, 
vitostech ukládati, pmhlášena býti musí za nevhodnou pro z?eneze~~ ne~ 
movitostí. K tomu pak přistupuje u ž,a!ova:né další okolnost, ze ne,muze Sl 

najati ani vhodného bytu ani hosp,odářských budov. O d vol a c 1 ~ o u cl 
rozsudek potvrdil. D u vod y: Zalpvaná namítala, že I1l;ní nelze SI Q~a: 
třiti nutného bytn ani hospodářského slavení, pot!ebn:ho ~ ubytovaU! 
rodiny, k uschování hospo!dářs·k)'ch zásob a chovam pot:ebneho ~dobytka; 
V této námitce jest obsaženo' tvrzení, že žalo,vaná stavem pro sve bydlem 
nutně potřebuje a že potřebuje hospodářskýcb užitků pr~ ~vou, obzlvu oa 
že by tudíž nyní prodej nem'1vitosti dražbou musel pokladar~ bylI za n~
včasný a k její škodě (§§ 830 a 843 obč. zák)., K tomuto nahledu dosp:1 
také soud prvé stolice a odvolací soud poklada na!Jled ten za spravny. 

17 
Civi![)j rozhodnu,j 1/. 
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Soud prvé stolice zjišťuje, že žalova'né nelze naia li clUj pro $(h,-" vhochtého
bytu ani llO'PodáŤskýcn budovazenynější doba vzhledem Jr nellstál~nosti 
~ě,ny, a nepatrnó,;,u zúroková,ní peněžních vkladu je n,evhndnou pr:o zpe
nez,eil1 nen:'o~ltostl. ~Tyto, poslez uvedené okolno.sti isou všeobecně -známy 
a oKolnosÍl pred tím uvedené zjistil snud prvé stolice správně, Všeobecně 
je· také. známo, (§ 269 c. ř. s.). že nemovitosti kupují se dnes draze pro 
pokleslou valutu a proto, že v nemovitostech spatřuje mnoho, lidí. nej
bezpečuější uložení svéh:o majetku. P, odej nemovito'stí jest tedy pokládati 
dnes ~za nevčasný, byť i za nemovitosti značného peníze se docilovalo. 
Pro, zalovanou znamenal by však prodej nemovitostí značnou škodu ne
bOf, bydMc ve svém 'Obydlí pevně a lacino a po užívajíc uiitkú svéh~ ho' 
spodářstvf, ID? bezpečný a ladnS! zdrOj potravin, k obžirvč rodiny .nej
více potřebných, Zbývá tudíž jen ještě posouditi, zda bylo bydle zákona 
přípustným lysické dělení pwemkúv: Odvnlací soud ne,dílí náhledu 
prvého soudu, že. by lysické d,ělení pozemků nebylo možným, nebof po
zeI:;ky ke vyrovnáním výměry a jakostí spravedlivě rozděliti. Avšak 
tu slo by o lysické dělení pozemků ohledně části společného majetku ohou 
sporných stran, kdežto zákon v § 830 ,obč. zák. má na mysli zrušení spo
lečenství, veškerého společréllO majetku, by tak majetkové pnměry spo,
IečnÍkuv najednou a ni,koliv r:;·o částech urovnány hyly. 

, Ne j v y Š š í S'0 U d zruši,1 rozsudky obou předchozích stolic a od
kazal spw na soud prvé stolice, by věc znovu prO-jednal a rozhodl. 

D ů v od y: 

Právem soud odvolací ve shodě se soudem stolice prvé uznal, že ža
l.obce na ten čas nemMe se domáhati. zrušení společenství s o u dní 
d; a ž b o II nemovi,tostí jemu a žalované týmž dílem knihovně pfipsa
nych. BYť v nynější době llebylq lze pnk:l&dati prodej společných nemo
VItostí za II e v č a s n Ý a proto nevhodiný, kdyžtě za stávaiících poměrů 
s~a,~a, nabýti majetku, nemovitého, kteT,Í' jest považován za nejbezpeč
neJSI, bez ohledu na pozado'vanou cenu jest všeobecná, tak že právě nyní 
lze za pOzemky a ho,spodářské usedlosti docíliti výtěžků kromobyčejných 
jakých zajisté nebude do-cíleno, až nastanou poměry pravidelné, tož dh.!;žn~ 
přece uznati, že žádaný prodej' byl hy za ny.něj:ších mimořádných poměríi 
zřej~'ě n a u jmu žalované. V tom směru poukaZUje se k správným dů
voclum rozsudku odvc,lacího a proti vývodúm do.volatelovým připomíná 
se jen ještě tot'O': Dosud trvající, všeobecně známé a proto' důkazn ll~PO
třebující (,§ 269 c. r·, s.) obHžl1é p.oměry vyživovací maH v zápětí, že není 
dos~d tolik hospodářských výro,bků, k živobytí potřebných, hy lacino za 
pemze daly se opatřiti, z čehaž plevne, že žalovaná vyživí mnohem snúze 
z výrobků polOVice sP'01ečný,h nemovitostí sehe a svou rodinu než 
kdyby musi,la na její strav'ování vynakládHti hotové peníze, za pdlovici 
nemovi'~~stí stržené, že tedy v nynějŠí přechodné době potřebnje ještě 
hospodarských vÝrohkíI ze své polovice usedllosti a utrpěta bv značuou 
š~oďu, kdyby hyla nucena kupnvati veškeré potraviny za llynější vy
soké ?e~y, DOIkud polrvají nynější nepříznivé poměry, byl by tudíž nodej 
spole'cne usedlosti k zjevné škodě žalované, Vúči tomu musí ustoupiti 
do .pozadí zájmy a prospěch žalujícíhO' a též úvaha, že' by i on pr,odejem 
sna,,1 by.l poškoz.en, pro'čež mnsí si žal'o·bce dáti líhiti 'Odklad zamýšleného 

259 

-~-----7ríJš"ní společnéha vlastuictví veřejnou dražb6u. Potud nejsou tedy opod
statněny dav,olací důvody čís, 2 a 4 SU 503 c, ř. s. Naproti tomu ne];ze 
sO,uhlasiti s právním názorem soudu odvoladho, že zrušení' sP'olečného 
vlastnictví k po,zemkům také ievs;ckým jich rozdělením na
dobro jest vyloll'čeno a to Pf1oto, že by tím, zrušeno bylo společenství jen 
ohlednč části spalečnéha majetku, kdežto prý záko;n má na mysli zruŠení 
sP'0lečenství ohledně veškerého, sP'olečn~lw m~Jetku, by tak m~letko,ve 
poměry společníků najednou byly urovnanev. Nazor te,n nema v teto vse
obecno,sti opory v zákoně a zejména z §; 830 obč. zák. ne]'"e jej odvoditi. 
Jestiť n",opak zcela d'obře myslitelno, že část společného maktku ,:,ůst,,:ne 
i na dále nedílným spoluvlastnictvím ~odílníků, ostatní majetek vs~~ ry~ 
síckv se rozdělí. ano v mn-ohfTh přIPadech bude takoveto usporadam 
mai~ťkových poměrú odpovid-ati nejen zj'evné vmi, nýbrž i zřejmému 
zá-];"u účastníkúv. V přÍlladě, o který jode, neJz~ mažn'0st rysic~él:ol r.oz
d"lení hospodářských pozemkli, sporným stram,m dosud spolecne nale
žcjících, za so,učasnéh'0 zachování s,p'0luvlastnlctví ohle~ně b:Jdov ,~:byt
ných a h:ospo'dárských tím méně předem a nadobro odmllno'llÍl, kdyz P?
zemky jsou v různých obcích a v rúzný,ch knihovních vlažkách a dle vy
povědi obecního stamsty v poslední dobč každ,; s~rana si hosPod,aří zvl~šť, 
prati čcmu'ž arcil ndal svBdck S., že strany se delIly teprv'e a urodu. Za
lovan'ou bylo však namítáno, že veškeré nemovitosti- tvoří jednotný ho
spodářský cdek Kdvby tomu tak hyl1o, kdybev, tedy pozen:kY byl! pou
hým hospodářským příslušenstvím chalupy, sdIlelev by ovsem JeH osud, 
a ježto chalupu s hospodářs~ýn;i hudova,;; m~dě!~~í nelze, sluš~lo' by se 
tvrditi že ani fysické rozdelem J]lozem.!ku neTIl. pnpustno, ponevadz by 
tím h~spodářská souvislo,st cellm byla porušena. Také tehdY, ~y~O by 
vyloučeno fysické rozdělení pozemků, kd~by nemohlo bez zn~cn~ sko~y 
sp,oluvlastníků býti provedeno, zejméiIakdyby snad samostatne d,lo", do
lením povstaJé,pazhevly ceny. Ohě právč dotč~né o}ázky nál:že~o te?y 
spolehlivě rozřešiti. Soud prvé stalic; s!ce na zaklad,e ,svecl~cke, vy,p'O'vedI 
obecníh.o stamsty zjistil, že d'le UTc.elll sp,oluvlastmku veskere nemOVI
tnsti sPQrných stran tvoWy týž hospodářský celek, ale právem žalobce 
již v odvolání vytýkal a nyní opét vyt~ká, v dov:oláu!, že j~n :;uaIe.~;,může 
spolehlivě se vevjá;dřiti O' dotčenych o,tazkach, Ze svedecke vypoVedl, sta
msty předp,oklad soudu stoH ce prvé odv~oditi nelze, Udlalf tento svedek 
sice, že na cha],up,ě, náležející spornirm stranám, hoslPodařilo se ~o p.~: 
slední dO'by ja-ko na jediném hospodMském. celku, al'e dodal - Jak liZ 
bylo vytčeno ~ že v poslední době hospod~!í s,i každý- ~vlášt',L1fívaIC 
společně při hospodaření jen stavení llO'spodarskych a :obYV~Je ,tez spo
lečně v obytném stavení. Ve zmínéných směrech jest tedy od'uvod~e!1a 

'výtka žalobcem s hlediska davo.beícjJ důvodů~ čís. 2 a ~ ~~ 50.3 c. 1'. s. 
činěná, a nutno dle toh!o, co vyl'Qzeno, dÚ'plmn dosavadTIl nzenJ. 

Čís, 496, 

Věděl-li manžel již v době sňatku o těhotenství manželky. ale domníval 
M~ omylem že s ním' jest těhotna, nemůže sice, narodi~1i 'BC dítě dříve, než 
180 dní po' sňatku, vznésti odpor po rozumu § Jilo obč, zák., ovšem ale 
žalovati o m!uznáni manželského původu, 

{Rozh. ze dne 20. dubna 1920, Rv I 194,20.) 
li" 
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U Z"YÍIJlli'-dne.2Sl->",pna-glf8-si'ratFk;-v:ewerSlce,žeman~jk-;;---t~--; o d "d"u'kaz o nemožnosti splození vésti, ježto tento právní důsledek do-Manžel, puvo II ~, 

I § 156 obč zák. vyloucen nem. . . "O, h 
jest těhotnou, však sebe za zploditele, ježto s ní od 10. března s ovem , .' d h -1 d'ovolání p'DUkázav k duvodum mZSIC, 

k N e ]. v 'cr Š Š 1 S O II neVy ove . ' 
1918 souložil. se vša dítě nawdilo již 25. října 1918, podal manžel " 
žalobu na oduznání manželského původu dítěte. Pro c e sní s o u d stolic. 
p r "é s t D I i e e žaI'O'bě vyhověl, zjistiv, že dítě nepochází ze soulože 
se žalobcem a uvedl v důvo,c!ech Po stránce právní: Doslov § 156 obč. zák., 
kcle mluví se o manželu, jenž před uzavřením sňatku o těhotenství své 
manželky nevMěl, zd'á se sice svědčiti proti žalobci, o němž vzhledem 
ku svědeckým výpovědem nutno mNi za pr~okázáno, že o těhotenství 
manželky věděl před svatbou, avšak plyne z těchto výpovědí též, že omy
lem pakládaI sebe sama za původce těhotenství a že jen následkem to-
hoto svého omylu se .odhodlal uzavříti manžel'ství. Ustanovení § 156 obč. 
zák. dlužno však vzhleclem k ustanovení §u 158 obč. zák vykládati způ
sobem omeZUjícím, toti·ž tak, že předpokládá vědomost o těhotenství 
manželčině, pocházejícím od jiného· muže, jinak by si obě tato ustanovení 
odporovala, je.žto by jinak manžel v tomtn příp.adě mohl sice domáhati se 
neplatnosti manželství se ženou, od jiného otěhotněnou, nikoliv však do
má'hati se uznání, že dítě z manželky takové zrozené není jeho manžel
ským dHétem. Ů'nysl, vyloučiti možnost takové žaloby, byl-Ii manžel 
v omyl,!] o nepO'1.še·nosti manželky, nemliže zál<onodlárci býti přičítán a 
PřipO'llŠtí-1i zákon, by odporováno bylo platnosti manžel.ského svazku 
samého výjimkou ze zásady § 59 obč. zák., tím spíše dlužno' připustiti 
i možnost odporu proti manželskému pŮVOdu clítěte, j.ež v takovém ne
platném manželství se narodilo. Kritická doba, t. j. doba, ve které až do 
dne naroz·ení děcka neuplynulo méně nežli 180 a více než 300 d;nů, obsa-
hmj:e oVŠem v tomto případě d~bu mezi 29. prosincem 1917 a 28. dubnem 
1918 (§§ 138, 163 obč. zák.), tak ž,e by soulož k o lem 1.0. b řez n a 1918 
clo ní s p.a d a Jia, avšak ustanovení ta zakládají právě zase jen do
mněnku, již lze vyvrirtit1 důkazem ze zralosti dítěte při jebo narození.· 
Soublasným posudkem znalců jest "šak vzhledem ku vyvinutosti žalo
vanéhO' dítěte prokázáno, že nepocházelo ze soulože z 10. března 1918, 
nýbrž ze soul'Q'že dří"ější. O d vol a c í s o u d mzsudek potvrdil. D ú
vo d Y: Zalovaná strana snaží se, prováděií'c odvolací dúvod uespráv
ného právního posouzení věci, dovoditi, že žalobce v tomto případě nemá 
práva, odpírati manžeJ,skémn zrození žaloovaného, poněvadž 'o těhotenství 
manželky věděl v dnbě, kdy sňatek s ní uzavř,el, a práV'o odporu dle § 156 
nbč. zák. příslUŠí jen tomn manželi, který 00 těhotenství manželky ne
věděl. Jest sice správnoj a prvým soudem zHštěno, že ž-aIobce o těhoten
ství manželky věděl, leč přes tn nelze přisvědčiti právnímu náhl,edu' žalo
vané strany. Dle § 156 obi:'. zák. může manžel:, jemuž předl sřlatkem lehn-
tenství manželky známo nebylo, prostým včasným od por e m před sou-
dem, bez dalšího důkazu, 'Opodstatniti právní domněnku, že d.Jtě, před řád
ným časem v manželství. zrozené, jest nemanželským, a z § 1.57 obč. zák. 
plyne, že p·n: takojvém odporu se strany manžela jest věcí .opatrovníka 
dítěte, by dokázal, že původ byl manželským. Z tDhOo plyne, ž·e manlOel, 
když před .uzavřením siíatku o těhotenství manželky věděl, s právním 
účinkem § 156 'obč. zák. o d por o vat i nemuže, že porod není manžel-
ský, neplyne však z toho nikterak, že manžel by nebyl oprávněn ve lhůtě 
§ 158 ohč. zák. i a I o;b o u 'OtcoVstvÍ. popírati a na vyvrácení manželského 

Čís. 497. 

šlechtický pre-
t 

-- tno by zapsán byl do obchodního rejstříku jes prlpus , .., . . • 
dikát jednatelU, pokud jei uabyli jako CIZinCI v clzme. 

(Rozh. ze dne 27. dubna 1920, R I 210/20.) 

. o' , " d zamítl návrh bavorských jednatelů spoJeč-
R e ] s ! rl k o '} s o u. b I do rejstříku iich bavorský šlechtický pre-

nostI s. ruc. o·b~., by zaps,an Yd _, dle zákona ze dne 10. prosince 1918, 
d'k't dstatne z toho dl u vo u, ze Dl' 

1 a po , . k" - šlechtictví neuznává. "e' u r Snl 
čís. 61 sb. z. a n. se v~ tuzems II HZ 'v O' de c h že dzozemcům nelze 
s o II J usnesení potvrcU, dodav v cl u k' 'ho' predi.kátu že však tu-

o t' b používali v tuzems li sve ' I , • 

sice zbranova 1, y , : o b 'IUčDva!y ze zápisu do rejstřlku 
zems-ké soudy jlS!O'U o'pravneny, ~ y Vy 

osohní pom.!ěry, jež tu nejsou uzn,an~T;~.'ch' soudu zrušil a nařídil prvému 
N · š š í s c, u d usnesem mzs! l' 'd' 

e] vy, , h . dnatelú nepřihlížeoje k důvodu, uve enemu 
soudu, by rozhodlo navr u je , 

pro zamítnutí návrhu. 

D ů vod y: 

__ I o. f ruč obm dlužno ohlásiti a zapsati do rejstříku jméoa 
. Pn s~o eenos 1 ;;, .' • • __ e ak tím zpusobem, že jednatelé při
J"dnatelu. Znamenam firmy de]e s P , , ",' , hl', "f' k zápisu do reJ-

o'í k firmě svů1 podpis a jest znamena~l !1:my o '.as! 1 ) ,. 
étJ'k ("~ 9 II 12 18 zákona o spolecnostech s ruc. obm .. Zap,lSY tdY 
s fl U. S, , " -' t· . clě pravdy POlkud tedy Je -
musí odpO'vídati skutečnosti, SPOCIV~ 1~ na z~sa, , . " ku nelze s tOi-

• ť o hm nabylI slechlIctvI v Clzozems , 
natelé spole-cnos ~ S ruc. o b okolnosti té nebyl dán přiměřený výraz 
boto hlediska bramŤl tomu, y C' ch Zákon ze cine 10 prosinec 
i při rv~jstř_íko~ých ZáP}~~~~ ~~~':~ z~'~š~~~ šl~chtict~rí, fádST a tiťuIY, tomu 
1918: _CIS. 01 sb. z: ak~:I/ 'oněvaclž se jeho pusobnost O'bmezuje na oblast 
nemuze bYlI na pre az u, P , Oh' .' k d bylO nabyto 

, brk C, skoslovenské a iled'otýká se slec tlctVI, po li ., ' 
~~~~d] : dZeQizemsku. :R"ozhodnutí nižších stolic jest te-dy prot.lZakonne, 

byl',O je zrušiti, a nařídi'tn jak shora uvedeno. 

• Či •. 498. 

, -' b -' n b J pro ví'rob)JÍ a hospodářské společenstvo 
Nem ~krIPkusotlnno, zYdu~vrI~~u ž~ funkční období představenstva uplynulo, 

opatrovm Cll' ~ 
a nové představenstvO' není d05Ud zapsano. 

(Rozh. ze dne 27. dubna 1920, R I 238(20.) 

o. d ,t' '10' nímu a nákupnímu družstvu žalobu, žádal, 
Zalob._oe, pOb' "IV prOtI za 'k'u k činu (ad actuml, ježto Íunkee před,sta

by dorucena ); a opa Iovm 
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v cns tva ž~1 o \raIIQ:~<l!:l'!ili'iLA.Lt.-">1BllilY.-=nil<4_-+_é--i'h*;tavt:n'itv,) ---iF-~~· 
dosud zvoleno .. S o udp r v é s tú I i c e zřídil opatrovníka k činu. 
I~, e k u r.s ní s ,o II d usncsen~_ to zrušil a nařídil mu, hy o žalohě zr;o'v"u ~D, 
zakall u Jednal. D ú vod y: Zalobce, podav proti záloženskému a nákup-
nímu družstvu žalobu, žád'á, by doručena byla or.:atrovníku k činu z dú-
vúdů, že funkce představenstva zálol.enského a nákupního družstva dle 
ustanovení stanov zanikla a představenstv:o toto jest krajsk}'111 iako ob-
choti'ním soudem conucováno, by dle star:ov představenstvo vaJilOu hro-
madou hylo řádně zvoleno. Nehledě k tomll, že žalcbce ani neosvědčil po-
třebu zřízení ú[llatrovníka k činu, nelze s náhledem tímto souhlasiti po,ně-
vad! funkce členů představenstva, v obchodním rejstříku zap;aných, 
trva tak dlouho, pokud nejSOU z obchodního rejstříku vymazáni a noví 
členové představenstva za'Psáni. Žaloba pak sama tvrdí, že v obchodním 
rejstříku jest zapsáno dGsu·d staré představenstvq zmíněného drll'žstva. 
Dje toho nebylo třeba, by zřízen byl opatr'ovnrk k dornčení žaloby, když 
predstavenstvo v obchodním rej,stříku dosud jest zapsáno. A poněvadž 
strana žalující nepředlo'žila výkazu o, tom, kdo vlastně zálo'ženské a ná-
kupní družstvo před s,orrdem zastupuje, měla ža\oba býti ve smyslu ,§ 89 
jed'n. ř. ku. opravě, doru'čena a teprve po opravě vyřízena. 

Ne j v·y Š š f s o u d nevyho,včl dovolacímu< rekursu. 

Dúvody: 

Ustanovení opatrovníka jest obmezením vlastního zastoupení. Nelze 
pwlo ustanoviti opatrovníka libovolně, nýbrž toliko lehda, když zá!kon 
10, dopouští. Tomu však není tak v našem případě. V rejstříku jsou za
psáni členové představenstva a jest to tedy všeobecně známo. Ač uplvnula 
doba, na niž byli zvoleni, nebyli noví ,členové představenstva dos,;d do 
rejstříku zapsáni. Pr:osté uplynutí funkční doby, stanovami stanovené 
nvemúže však PO' zákonu zrušiti úči:nuOjst zápi'su rejstříkového vůči osobá~ 
tretím a odůvodniti zřízení opatrovníka. Vždy! zákon stanoví v §15, že 
spolc_čenstvo mUisí míti představenstvo a že každé přcdstavenstvo, tedy 
1 zmenu v osobáeh představenstva, dlužno ohlásiti k reistříku. Není tedy 
dův101dno, zřizovati žalovan-ém·u opatrovnfka, kdyžtě členové představen
stva jsou v rejstříku pOSud zapsáni. Není případné odkazovati k § 15 zák 
o společenstvech, poněvadž pI-edpis ten má na zř,eteli zrně nu předsta: 
ve,ll:"tva. Nejde tedy v našem případě o 'společenstvo, jež není způsobilé, 
statl k soudu a' nemá zákonného zástupce, ve smyslu § 8 c .. ř. s. Zřízení 
opatl.ovllÍ'ka není nďúv<odněno v zákoně. 

Čis. 499. 

Ustanoveni posledního odstave" § 386 c, ř. s. platí i tehda, když 
návrhu vyhověno bylo teprvé soudem rekursním. 

(Rozh. ze dne 27. dubna 1920, R [ 246/20.) 

P r v Ý s o u d zamítl návrh, by proveden byl důkaz ku zajištění. r e
k II r sní s o II d návrhu vy'hpvěL Ne j. vy Š š í S'O U d odmítl do,volací 
rekurs navrhovatelova odpůrce. 
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Důvody: 

Dle výslovného předpisu § 386 odstavec čtvrtý c. ř. s. usnesení vy
hovující návrhu ,na zajištění důkazu nemůže býti vzato v odD'or ,oprav
ll}'m pro,středk,cm. Nevadí, že usnesení to nevydal s-oud první, nýbrž až 
k navrhovatel,ově stížnosti soud rekursní, poněvadž ratio legis jest tu táž. 
Lákon VYCh8zí totiž z úvahy, že pro.vedením důkazu ncmťHe se odpůrci 
způsobiti škoda, je1rkož vedle výslovného' předpi'Su § 389 c. ř. s. může 
h}'ti provedení důkazu za sporu doplněno ne1b opětováno a případné ná
mitky že provedení zajištěného důkazu: nestalo se p,odlc u'stanovení, l<terá , , 
plaií pro provádění důkazu za rozepře, ocení rozh'odující so·ud podle, 272 
e. ř. s., jemuž také připadne rozhodnutí o útratách za}ištění důkazlld'le 
zásad o útratách sporu, jejichž s'ollčá'Stku tvoří. Jel,i·kož tytéž zásad-y p'latí 
i v tom případé když rekursní soud, změnirv zamítající usnesení soudu 
p~·véhJ, zajištťllí důkaz ll' ptipustil, nutno bezvýmil1ečné ustanovení od
stavce čtvrtého § 386 c. ř. s. vztahovati i na ně. Rekurs dovolací jest 
tedy ncpřípustn'ý i, slušelo i'ej vedl,e § 528 c. ř. s., když již první stolice 
tak neučinila, odmítnouti. 

Č's. 500. 

Vázanost jistoty, již složil odprlree ohrožené strany, by odvrátil výkon 
prozatímního opatření, jest časově omezena na touž dobu. na kterou po
voleno bylo prozatímní opatření. 

(l\ozh. ze dne 27. dubna 1920, R I 251/20.) 

Původním usnesením r,e,kursního soudu povoleno straně ohrnžené pro
zahmní opatřeni do vyřízení sporu o vlastnktví autoillDibilu, nejdéle na 
do,bu do 1. tisto'padu 1919 a bylo zároveň vysloveno, že opatření to ne
bude vykonáno, a opatření ji'ž vykonané bude zrušeno, složí-li odpÍlrcc na 
soudě 15.000 1(. Feníz ten byl pak odpůrcem na soudě složen, načež soud 
prvé stoJice prozatímní opatření dle § 391 ex. ř.zrušil. Po 1. listopadu 
1919 podal od'půrce žá~ost, by mu byla jistota vydána. S o, II d pr v é 
s t o I i c e žá'dost zamítl. D ů vod y: Jistota, již žadatel složil, nenahra
žu.je však pouze původního, opatfení, nýbrž je samostatným prostředkem, 
sloužícím k zajištění nároku, mezi stranami sporného, a nepodléhá tedy 
onomu časovému omezení, které původně pro vlastní prozatímní opatření 
bylo stanoveno. Dle §§ 402, a 7& eX:. ř. a § 56 c. ř. s. složením jisloty zří
zenO' bylo P'r'O~ navrhovatele prO' sporný nárok zákonné práva, zástavní, jež 
dosud trvá a věcně souvisí s .výsl;edkem sporu, jehož zánik však kd'ykoUv 
formálně vázán je na s'O'-lhlas na vrhovate],e dle § 467 obč. zák; po případě 
výrokem soudu< nahražený. Ježto navrha.vatel S'o'uhlas ode,přel, nemá .o,d
půrce jednostranné disposi'ce nad iistotc'u, a nebyla mll tedy vydána. R e
k u r sní s o u d vydání jistoty po'volil. D ů vod y: Z předpisil cxekuč~ 
dto řádu nelze clovoctiti, jakéh" práva [abývá navrllOvatel prozatímního 
opatření na složenou jistotu. Dlužno tudíž dle §, 402, pokud se týče § 78 
ex. ř. p'řihlédnouti k ustanovení § 56 c. ř. s., dle něhož složením k soudu 
zřízen') je zástavní právo ku si'oienému p,ředmětu pro nár,ok, vzhledem 
k něn,ú'ž jístota byla dána, v tomto případě tudíž k zajištění "ároku uplat-



264 

ň-? va,n éh~} ža 1 o tn II >" jJž~ll1ál1-á--S-t-fa.n-a-e-frreierr-'a;--b-Y-----U-ZlI á! , O lJ y l {} V fasf---- -
ll!c~e pravo k autOjmohllu. Zajištění to bylo však omezeno. časově v usne
sem'"opatření povolujícím, totiž Ihútou do 1. listopadu 1919, o jejíž pro
d'lo~ze~1 navrtovatel.nežádaL Prozafí;nní opatření je celek a zaniká uply
nlltlm casu, pIa ktny bylo dano, - Zamklo tudíž dnem 1. listopadu 1919 
a pominulo také tím dnem zástavní právo na složené botovosti. Nelze 
pr,oto ~clHeti. názor prvního soudu, že toto zástavní právo dál,e trvá a věcně 
SO'llV.I~1 s ~ysleclkem sporu a že jen se svolením strany ohrožené, pokud 
se !~ce vyr?~~m soudu, je nahražujícím, bylo by lze vydání po:voliii. 

1\1 e J v Y s S 1 S o II dr nevyhověj dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

, Názm- vstě~ovatelův, že iodpůrce, slo'živ k odvrácení výkonu prŮ'zatím
ml:o o:~atrem na soudě jistotu 15.000 K, nemůže jednostranně žádati' její 
vracen!, doknd ohrožený nárok nepřestane býti sporným, _ nelze uznati 
z~ spr".vný. Učelem každého prozatímního opatř,ení jest zajištění ',ohwže
~eho n".l:oku· na,:,rhovatelova. Slo'ží-1i ~dpůrce ji,totu ve smyslu § 391 ex. 
:"" a zruSI-h se na'S1edkem toho p1ovolene prozatímní opatření, slouží onomu 
u~elu n~dál': složená jistota. Z toho vyplývá, že v případě, o který jde, 
zastavll! pravo nabyté stranou ohmženo:u na složené jistotě 15.000 K na
stoupilo jakož~o prostředek zajišťovací na místo soudního zákazu a pří
k~zu, dotčeným prozatímním opatřením vys~o,veného, tak že ohrožený 
n~rok '~dtu'd nebyl již zajištěn oním zá:kazem a příkazem, nýbrž zástav-
1lI~ p:avem na složené ji~totě. Tomu není na závadu, že v § 382 ex. ř. 
s.~oz~nl'J."toty, po případě zřízení práva zástavního. jakožto prostředek za
Jis!'ŮJ;,acI se neuvádí, kdyžtě prostředky ty tamže nejsou vypo'čteny vý
lu~ne, n~brž jen příkladmo. Právě pro vytčenou náhmdJní povahu nahytého 
p:ava~ za~tavního na ji.stotě nemÍlže však zajištčnL tímto právem zástav
mm sah~tI d~Ie, než zajištění, získané původně povoleným zákazem a pří
kazem. l\'dyz tedy toto pasl éze naznaoené zajištění časově bylo omezeno 
tím, že prozatímnÍ' opatření k výslo'vnému návrhu žadatelovu p~'voleno 
bylo nejd~.e d'D 1. Iistopadll 1919, tak ž,e uplynutím této IbíIty povolený 
zakaz a pTlkaz sám sebou byl by pozbyl' účinn'osti, - dlu'žno uznati že 
také zaj:IštěnÍ právem zástavním· na složené jistotě touž měrou časově' bylo 
omezeno, tudíž nejpqzději dnem 1. listopadu 1919 zaniklo' což má v zá
pětL že složená j,istot"" se uvolnila a může býti beze' všeho odpůrci 
vYda,?a." Jest sice sp'Távno, že, kdyby jistota nebyla složena hývala, 
o?"Ů'zena, st~ana byla by mohla vymoci si prodloužení IMty, v prwatím
mm opatrem do 1. hsto·padu 1919 stanovené, a tím sprnll prodloužiti za
.iištění svého nároku, kterážto možnost byla i'í odňata tím, ·že násl,edkem 
složenÍ- jistoty pov,olené prozatímní opatření byllo zrušeno. Ale o,hrožená 
strana n;ohla si přes tO' zabezpečiti další zajištění svého náro;h, kdyby 
byla v cas podala opětný návrh na povolení přiměřeného pr:ozatínmího 
~patření, jehož účinky byl by mohl odpůrce zase jen odvrátiti složením 
JIstoty nebo ponecháním jistoty již složené jakožto náhrady za nově po
volené proza'tímni oipatření. Opomenuvši tak se zachovati musí, ohrožená 
strana sama sobě při'čítali, že pozbyla zajištění svého nároku, a nemá dů
vodu stěžovati si do usnesení soudu rekursního, jími odpůrci bylo povo" 
kll'~ vydání' j'j'stoty. 
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čis. 501. 

Prodej padělku není !}rodejem zboží vadného, nýbrž bezcenného a tu
c1ížprodejem neplatným. 

(Rozh. ze dne 27. dubna 1920, Rv I 171;20.) 

ŽaluHcí firma kupovala od ža!ovanéha po delší dobu k dalšímu zcizení 
kávové náhražky "Moll'opok. Z_dDdávky ze dne 8. října 1917 zůslalone
prDdáno 60 krabic, jež úřady pozastavily jakožto výrohek odporujkL zá
h.mu o rotravinách. Trestní řízení skončilo o)dsouzením žal:ovaného pro 
přestupek § 11 zákona o potravinách. Když byla hlující firma ínarně vy, 
zvala žalovaného, by zmíněných 60 krabic vzal zpět, žalovala ho d'oe 20. 
prosince 1918 :0 vráceni ku,pní ceny za ně, proti čemuž žalovaný namHal 
najmě, že žalobkyně se nezachovala dle čl. 349 ohch. zák. Pro c e sní 
s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. D ů vod. y: Soudoe zjišťuje 
předem, že jak prpdei náhražky kávové se strany žalovaného, tak i koupě' 
jich žalobcem za účel'em dalšího jich pro,deje byly obohodem, tak že Pf[)' 
obě strany platí ustanowení obchodního zákona. Na základě souhlasného 
přednesu stran zjišťuje soudce, že poslední dodávka stala se nejpozději 8. 
říjua 1917. Z trestních spisů zjišťuje soud, že dle posudku všeo,becného 
ústavu pro zkoumání potravin v Praze ze dne 31. prosince 1917 jest ká
v'Ú'vá náhražka »M1onolPol« potravinou paděla~ou a za účelem, klamání pod 
falešným označováním kávo,vé nfrhražky do obchodu uváděnou a že tuto· 
náhražku ž."lovaný straně žalující, jak trestuím rozsudkem zjištěno, pro
dával. Není pochyby, že vada, která o,bievena byla mikroskopickým' še
třením, jest skry,tou a že ža,obci při zkoumání zb'Ůží dle čl. 347 obeh. zák. 
ujíti mohla, avšak žalobce, chtěl-li sepTO ten v'řip'ad' krýti, mohl s nevel
kým nákladem npatřiti si r,ozbor ,od jmenovaného. ústavu pro zko'umání 
potravin, na néjž, jak v trestním řízení zjištěno, při jiných příležitostech 
se obracel. Soudce trestní v tomto opomenutí neshledal nedbalost ve 
smys.Ju trestního, záko.na, ale ve styku 'Obchodním musí žalobce nésti ná
sledky tohoto o,pomenutí. Ačkoli poslední zbo'ží koupeno bylo dle tvrzení 
žal'oby dne 8. října 1917 a ačkoli předseda žalujlcího společenstva v trestní 
věci ji'ž dne ll. bře'zna 1918 zqdpovědně slyšen byl, podala žalující strana 
teprve dne 20. prosince 1918 žalobu o vrácení části kupní ceny, nabízejíc 
žalovanému, hy zbytek zboží zpět si odebral Jednání žalobce neo'dpovídá 
předpisům obchodního zákona a právem namítá žalovaný, že vady zboží, 
objevené později, po 6 měsícíoh od dodán'; zbOŽÍ', nemchouproti prodavači 
dle čl. 349 o'beb. zák. uplatňo'vány býti. O d v;o I a e í s o u á žaloU vy
hověl. D II v 'O d y: Jedná se př"dev.~ím 'O to, zda žalovaný dodal žalobci 
zbOŽÍ, které tentŮ' od něh<\ 'Objednal, či zboží zcela jiné. Dle s,ouhlasného 
přednesu stran kupo'vala žalující strana od žalovaného k dalšímu zciz,ení 
kávové náhražky »Monopol«. Předmětem dodací smlouvY byly tedy ká
vové náhražky. Trestním rozsudkem je však' zjištěno, že zbo,,,í toto ne
bylo žádnou kávovou náhražkou, nýbrž po.fravi,uou pa.dělanou apod faleš
ným mnačením kávové náhražky do obch'o,iu' za účelem klamání uvá
děn'Ůu. Nebylo to ani zboží vadné, poněvadž to kwvová náhražka vůqe.c 
nebyla. Bylo tedy žalohci dodáno 'zbo,ží jiné _(aliud) . .Je-Ii tomu tak, nelze 
na tento, pří,pad použíti ustarovení čl, 347 obeh. úk" které předpokládá 
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c'odání z!:oží chjed~aného, třeba vadného, a důsledkem toho také nelze 
použí,ti předpi,u čl. 349 obeh. zák. Také ustanovení čl. 350 obeh. zák. 
použiti nelze, p'oněvadž nenÍ' zjištěno, ani tvrzeno, Žie by byl žalovan)"f 
věděl, že náhražka je padělána a že by prodejem jejím byl ehtěl žalobce 
zkrátiti. Nelze pmto tvrditi, že se žalovaný jako prodávající dopustil pod
vod'u. Obchodní zákon nemá ustanovení, na tentO' případ se vztahujícího 
a proto nutno použíti předpisů občanského zákona. Ustanovení !i 922 
a násl. obč. zák 'O spTávě nelze na přít!omný p'řípad pou'žíti, pUl1ěvadž 
nejedná se, jak výše uvedeno, o vadu věci. Jakmile trestním rozsudkem 
bylo zjištěno, že se jedná o pob-avinu padělanou, jest zbo,ží, jež žalovaný 
žalobci prodal a pokud je tento ještě v držení má, bezcenným, neboť ža
lující ~polečenstvo- nesmí je dále zcizovati, neboť by se prodej'cm vydá
\·a;lo nebezpečí trestního stíhání. Může proto žalující strana žádati za vrá
cení kupní ceny, kterou zaplama v předpokladu, že l' dodáno bude slm
tečně zbo'ží objednané, totiž kávová náhražka (§ 1435 obč. zák.). Avšak 
smlo,uva mezi stranami ohledně zboží, žalujícímu společenstvu dodaného, 
je neplatná i z důvodu '~ 879 obč. zák., neboť je to smlouva, která s,e pří.Čí 
zákonné zápovědi, totiž zákonu ze dne 16. ledna 1896, čís. 89 ř. z. V tom 
přípa,du je každá strana p-ovinna vrátiti druhé straně to, co- na základě ne
platné smlouvy obdržela. 

Ne j v y Š Š Í S 10i U d l1'evyl~ověl dm,-olání. 

Dúvody: 

Ze zjištěných okolností vyplývá, že zbytek neprodaného zboží -
i když lze snadpřipllstiti, že žalovaný nedodal vúbcc zboží jiné {a!iud), 
než bylo 'Objednáno -, byl pro obchod v",bec bezcenným, nebo,! dle naří
zení ministerstva vnitra, obchodu a práv zed'ne 6. srpna 1915 Č. 229 ř. z. 
se zakazuje po živnostensku prodávati a na pTodej' míti směs potravin 
nebo chemických látek, jež dle svýeh součástí a způso:bu svého složení 
nemají příslušných vlastností, jež označují, a zákaz tento platí tedy i ° ká
vové náhražce "MonopoJ«. Žalobci nemůže býti na úkor, že ohledně do
daného zbojží nezachoval se dle ustanovení čl. 347 a násl. obeh. zák., 
nehoť n,stanovenf tato vztahují se na zboží v"dné, nikoliv však na zb'Oží, 
je,ž jest vůbec bezcenným, a nemůže býti předmětem obchodu. Na spor 
žalobcův, ačkoliv za jiných okolností pla'ÍÍlY by pw obě strany předpisy 
obchod'ního zákona, sluší užíti ust"nov,ení 'Obé. zákona, jelikož obchodní 
záko:n pro takový případ zvláštního ustanovení neobsahuje, a nelze ani 
užíti obchodního. O'by'čeje. Na tom nemění se ničeho tím, že _ dle mínění 
dovolatele -, dopustil-li se žalovaný vlny ve smyslu zákona ze dne 16. 
ledna 1896, čís. 89ř. z. (o potravináoh), dopustil se jí též žalobce, ani 
tím, že žalovaný sám prý nebyl výrchcem zbnží, nýbrž jen jeho pro
davatelem. Mylně žalovaný dovozuje, že žalobce, jelikož by] právě tak, 
jako žalo'vaný. povinen zboží zKouUlati, když později zhoží bylo Prohlá
'šeno za nesprávně ,o!značené~ POklld se týče padelané, nemůž:e žádných ná
mků proti žalovallÉmu uplatňovati. Žalovaný přehlíží, že dlévyličeného 
děje žalobce nezakládá svého nároku na zavinění žalovaného, nýbrž na 
tom, že zbytek 60 krabic z'boží "Monopol« ukázal se býti úplně bezcen
ným, že dodávka j,ejich není plněním a že žalující strana, které byly kra
bice dodány jako obchodní zboží, a kkrá zboží iiž zaplatila, mMe zapla-
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cený peníz zpět žádati, jelikož byla ohledně jakosti dodanéh?" jí ~ho~í: v,:,,~ 
smyslu § 1431 a 1435 obč. zák. v omyl uveďena. Nelze tudlZ pnsvědcm 
názoru dovolatelovu, že žalobce, když vadnost dodaného zbo,ží svého 
času neohlásil, pozb:vl tím nároku na zaplacení zaž&lovaného penÍ-z,e. 
Taktéž není rozhodným, že žalo,vaný o těchto 2400 K není obohacen, 
pfO'tože i on toto zboží, koupiv je od jiného, musil zaplatiti. T~to otázh~ 
nemá vlivu na poměr mezi spornými stranami, a mnSl zustatI ne-' 
po;v.šímnuta. 

Cís. 502. 

Nárok na náhradu škody z úrazu, který utrpěl, řídě dle služební po .. 
vinnosti jízdný sHostroj, příslUŠí řidiči proti zaměstnavateli pouze v me" 
zich § 46 zákona o úrazovém pojištění dělníků, 

(Rozh. ze dne 27. dubna 1920, pv I 223'20.) 

Žalující řidič domáhal se na svém zaměstnavateli bolestného a mčsíčc 

ního důcho'du,icžto, řídě automobil, jemu svéřený, utrpěl úraz.1:aloba byla 
zamítnuta sou:dy všech tří stolic, fl C j v y Š š í m s.a- II d e 111 z lcchto 

clúvodfI: 

Dle § 1 zákona ze dne 9. srpna 1908 čís. 162 ř. zák. o ruč;ní za škody 
z prorvozování jízd'ných sllostrojů patří jak řidič tak i vlastmk, p'okud se 
týče podnikatel k Gsobám, jež podrobeny jsou. přísnému ručení po ro:zumu 
tohoto. zákona. Pokud j'de tudíž o jejich vzájemné náhJadní mÍ'!'oky z jedné 
a téže škodné udá,o,sti, nemMe jeden proti druhému dovolávati se usta
novení §§ 1 a 2 zákona, nýbrž náhra,dní tyto nárokY haí se obeoným 
prá'vcm občallským ,t§ 3 zálmna). Právem občanským míněny jsou ovš"m 
v prvé řadě přeclpisy 30. hlavy druhého odděleni ll. dílu o"bl':. zák. {§§ ] 239 
a násL) o náhradě škOldy. Právo občanské o'bsahuJe vsak vedle poslez 
zmhl'ěných vš.eobecných ustanovení o. náhradě Š'k-ody ještě zvláštní před
PISY o témže p,ředlmětu a jest samo-zřejmo, že v příp.ade~h, .kde z,á!o? 
v té kt,eré otázce vedle všeo'becného předpisu obsahUje predpls zvlastm, 
nutno na případ pouŽ.íti 'o,dchylněho předp'isu zvláštníh,o a nikoli předpisu 
všeobecného. Takovýmto zvláštním, odchylným předpisem obecneho 
práva občanského o náhradě škody jest též předpis § 46 zákona o úra
~O[vém pojištění dělníků ze d:ne 28. prosince 1887 čís. 1 ř. zák. na rok 1888. 
Tento předpis rozhodným jest pro náhradní nároky, uplatňované žalob
cem proti žalované spo'lečnosti. Neníf o tom sporu, že žalobce ve příčině 
úrazu, j'Ím;ž byli pOjstižen, byl vedle us-tanovenÍ zák{)fla o úrazovém· poji
štění dělníků pOji'štěn,(§ II zákona o automob. ručení). Poněvadž pojiš,tění 
olSob jmcl1ovanJ'Tch v § 11 zákona o autoillob. ru6ení posuzuje se vedle 
ustanoivení zákona o úraJzovém lJ'Oji'štění dělnfj.;ú, dlužno dbáti vešken'rch 
uslanovení toho zákona, tudíž z,ejména- i ustanovení jeho § 46, poněvadž 
zák-on nestanoví v té příčině úchylky. Arciť snaží se dovolatel z dějin 
vzniku zák'ona o automo'bil'ON'ém ručení dovoditi, že ,pro náh;adní nároky 
řidiče proti vlastníku, po·kud se týče podnikateli po rOzumu Š 3, od.stavce 
třetího- platí v,eskrze předpisy obec. zákonlka cbčanského, tedy s vyl'ouče-



268 

ním zvláštníhD př"clQÍ:§lL ~ "3Lzákona"-G-lÍF""Bvétrr-~'útištěnt-de1TIiKlCT,e-n1o
výklad příčí se však doslovu shora d'otčených zákonných předpisů jichž 
sI?'ysJ je zcela jasným a jež proto nedopouštějí, by z jinakého snad iI'myslu 
zakonodárcova bylo vyvozováno: něco, co v zákoně samém nedošIo vý
razu. Jestif zákonem jednak vše, co jím vyjádřeno třeba že zákonodárce 
vše to naříditi' nezamj'ršl1el, z druhé strany však jen to, co v záknně s~mém 
došl'O, výrazu, byť i zákonodárce více říci by! zamýšlel (potentior Quam 
mens est vox 'dicentis). Jen s touto výhradou pOdjal se tudíž dov01ací 
soud úkol'u, by dolíčil, že ani ději'ny vzniku zákona o automot>. ru'čeni ne
svědčí PNl nárwr, zastávaný dovolatelem. Původně nebylo' zanlýšlello 

" by řidiče, kt·erých při výkanu jejich s·mluvní služby bylo používá'10 PřÍ 
provo,zoO'váUí jízdných sHostrojů, postihO'vala přísná zodpovědnost jle §§ 1 
a 2 zak-ona Oj a'lltom.Q!b. ručení.. Dúsledně byl by takovJr hJič, utrpě úraz, 
mohl se domáhati na vlastnlku, pokud se týče podnikateli, plné lláhrady 
ved:e u,"tan,:vení zákona o automob. ručenÍ. By tento důsledek, proti jehož 
opravnenosl! vzneseny závažné námi1ky, hyl vYlo,učen, poiat do§ 4 osnov 
dodatek, jímž řidi1Čův nárok O'bmezen na Ti.árúk z úraz'ového pOjištěnÍ. 
Tento dod",tek stal se ahsolutním, když v dalším postupu tvorby zákona 
navráceno se bylo k stanovisku první vlácd-ní osnovy, vedle něhož přísné 
ručení zákona vztahovati se mělo též ku' zmíněným řidIčům. By,í proto 
ciojdatek řečeny při poradě panské sněmovny ze dne 18. prosince 1908 
vymýcen. Zpravodaj šel ovŠem v 'Odůvodnění tohoto bodu poněkud dál'e 
a vyjádřil se vskutku tak, jak v dovolacím spise uvedeno. Totooďúv'Ůd
nění uvedeno však na pravou míru, ve zprávě právního virboru poslan'e
cké sněmovny, ve kteréžto zprávé výslovně PDukázáno, k § 46 zákona 
o úrazovém pOjištění dělníků. Nelze proto z odů,vodnění zpravodaje panské 
sněmovny ničeho dovo;wvati, ježto Pfoti němu" mluví zpráva právního 
výboru ,poslanecké sp-ěmovny á, což j;est hlavní věCÍ, doslov zákona. 

Čís. 503. 

Cestujícímu, jenž, nej"a uhytován v hotelu, uložil u vrátného hotelu 
zavazadlo, neručí podnikatel hotelu dle § 1316 obč. zák. 

(Rozh. ze dhe 27. dubna 1920, Rv II 63/20.) 

2alohkyne přijela dne 21. května 1919 do Brna a ch.tějíc ještě téhož 
dne pokračovati v cestě, odevzdala svM cestovní koš vrátnému v hotelu, 
v němž obvykle přen'Ůcovala, načež se z h'Otelu vzdálila, aniž by si hy]a 
pokoj najala. Téll'o./,ó dne odpoledne d'ošlo v Brně k výtržnostem a dav 
výlržníků vnikl též do hotelu, v němž hyl koš uložen, drancoval v hotelu 
a vylo.upil též koš, při čemž se zúč~stniH též zaměstnanci hotelové restau
race, jež hyla propachtována jinému podnikateli, ŽalohkYllě vrátila se 
do hotelu te,prve večer a js'Ouc nucena pr'O nastalé zmatky v Brně přeno
co~ati, najala si kol 8. hodiny večerní p'ÚkOlj. Ježto 'Úbsah" koše neobyl Jí 
vmoen, domáhala se na hotelovém podnikw {komanditní společnosti) ná
hrady, 'Opírajíc nárok svůj o § 1316 'Úbč. zák. Pro c e sní s O' udp r v é 
s t o I i c e žalobu zamitl. ::J ů v O' d y: Ručení žalovaného dle §§ 970 a 1316 
ohč. ~ák., ?a něž se žalookyně vyslovněodvOjlává, mohla hy pouze tendy 
uplatn'Ůvatl, kdyby byla též hotelovým hoOstem, jímž však v době dran-
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co,vání dosud nebyla, O d vol a c í s o II d rozsudek potvrdil. D ů vod y: 
Nebyla-li žalobkyně, jak zjištěno, v době, kdy koš byl vypleněn, ještě ho
telovylU hostem, nelze tvrditi, že koš, j,ej,ž byla vrátnému odevzdala, llá
leží ku »vneseným neb'Ú, převzat}'m« věcem ve smyslu § 1316 obč. zák. 
Není 'odporu v tom, IvrdHi o,dvolatelka, že ho'stinský ručí již za zava
zadla, jež jeho lidé na nádraží převzali, a že ručení jeho není vyloučeno 
tím, nestane-li se později vlastuík zavazadla hotelovým hostem. tlO~tillSky 
ručí však v tomto případě z toho důvodu, že zamě,stnanec byl na nádraží 
vyslán a zavazadlo bylo mu předá'no v úmyslu, by byla s hostem uza
vřena smlouva 'O j)řijetí d'Ú, hotelu. Leč tohol,o' úmyslu odvolatelka, jak 
sama -udává, neměla. MY'lny-m' jest názor odvv!atelčin, že v případě. o nějž 
jde, založeno bylo ruče,ní žalovaného tím, že byl vrátnému předán k,oš -
tře'bas nešlo o přijetí hosta -, ježto odvolatelklt jest prý pokládati za h'Ůsta 
ve smyslu § 1316 obč. zák. a koš byl předán ve smys,lu zmíněného ustano
v,ení. Odvolatelka OpíTá: svůj názor o zněnr'§ 1316 obč. zák., v němž užívá 
se vedle slova »hosí( též výrazu »cestu}ícÍ«, a zahrnuje pod výraz »ce
stující« i tak1o:vé osob-y , j,ež neuzavírají smlouvy o přijetí d'o hotelu; dále 
poukazuje na roz'dH mezi věcmi »vne·senými.« a »převzatým:Í«. S vývody 
těmivo nelze souhlasiti. I když §13160bč. zák, mluví také o ,cestujícíc!., 
nelze přehlédnouti, že v témž §u uvádějí s,e také lodníci a povozníci, jimž 
se ukládá totéž ručenÍ. Vů'či lodníkúm a povozníkům jest výstiž,lloějším 
výraz »cestující" a z o/bledu na ně mluví zákon v § /316 také o věcech 
»př,evza,tY'c,h«. Správnost tohoto důvodu, prnč zákon užívá různého OZl1a~ 
čení, lze vyvoditi i z §u 970 o,hč. zák., jenž upravuje závazky ze sn,louvy 
o p·řii.etí hosta a v němž, ježto' se nezmii1uje 'o, lodnících a povoznících. 
není užito výrazu »cestujfcí({ a »pře-vzaté« věci. R.ovněž z Vysvťtllvek 
k novému, znění § 970 obč. zák. plyne, že zakon označuje ty, kdož ITza
VÍ-TaH smlouvu s I]ostinským, přechovávajícím ci'?:ince, slovem })hosty« a ni,
kqli;Y výrazem »cestující« a bylo 'označení smlu'Vl1íků slovem '>cestující« 
vzhledem k ll'ostinským odmítnuto z toho důvodu" poněvadž často uty
tují se v hotelu také obyvatelé domácí, jež přece nelze, poklád'ati za ·:estu
jící. Toho však, jen,ž odevzdal vrátnému v h,oltelu zavazadlo, !W je uscho
val, aniž by si by,] najal v holelu pokoj, nelze pckládati za cestujícího 
ve smyslu § 1316 'Ůbč. zák. Není ani rozumného důvodu, proč by zákon 
ukládal právě h-ostinským, jež přecho1vávaií cizi.nce, přísnčjš\ ničení za 
věci, iež předali jejich zřízen'cům olsoby, jež nenáležejí k jklI hostům; 
vždyť osoby takové nejsou k h'Ůstinskému v jiném vztahu, aež1i k jiným 
živnostníkům. Rovněž nelze sdíleti názoru odvolatelčina, že žaliovaná jest 
zOJdpovědna i za činy služe'hnidva restauračního, zúčastnivšího se při 
<lranwvání koše, ježto pry v hotell1' bydlí a restaurace, v níž jest zaměst
náno, jest v téže budové jako.hDt,,!. Odvolatelka míní patmě ručení dle 
§ 970 obč. zák. Leč i tentO' předpis předpokládá, že škoda stihla toho, kdq 
byl přijat za hústa. Odvolatelka míní dále, že žalo,vaná společno,st ručí 
také z obecné smlouvy schovad. Ani tento názw neobstojí. Žalobkyně 
doznává sama, že předala ko;š vrátnému'. Smlou,va schovací byla tudíž 
uzavř,ena pouze s vrátným, ježtO' vzhledem k tomu, že hotelové podnika
telstvo se nezabývá úschovou zavazadel, jež nepatří hoOtelovým hostům, 
nelze pova'žovati vrátného, jenž koš převzal, v tomt'D směru -za zástupce 
hoMelového" pod,niku. 

Ne j v y Š š í s o, n d lloevyhověl do'volání. 
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Rozhoduje v právní rozepři smí dovolací soud dbáti dúvodú slušnosti 
a chrániti stranu hospodářsky slabší proti straně hospodářsky sUnější jen 
v mezkh zákona. Možnosti těchto ohledů tato právní rozepře dovelacímu 
soudu neposl<ytuje, ježto· jak řízení, tak rozsudek ndv,olacího soudu zplna 
vyhovuje záokonu. V onom směru dovoJatelka vývody, věnovanými dovo
lacímu důvodu § 503 Č. 2 c. ř. s., jednak nedostála své procesuálni povin
nosti, by alespoň naznačila důkazy, pro spor závažné, jež v předchozím 
řízení marně byly nabídnuty, jednak dala se rozbo:rem otázky hodnocení 
difkazů na cestu, jež pro dovolací řízení uzavřena jest předpisy §u 503 
c. ř. s. Po stránce právní trvá dovnlateI!ka houževn1tě na svém sta110~ 
visku, že závazuo:st žalované strany pl,yne jednak z předpisův o smlouvě 
schovad, j,ednak z předpisu §u 1316 olbč. zák. Než v tom i onom smčru 
bylo stanovisko žaluiící strany zevrubně vyvráceno již soudem odvo

·Iadm a druhá slolice uvedla v obnjím směru tak přiléhavé a přesvědčivé 
důvody, že stačí, k důvodům těm poukázati a k vývodům dovolacího spisu 
jen ještě toto podotkncuti: O tom, že hromadná osnba s třetími úsobami 
vchází a vcházeti může v právní vztah'Jr pouze svými orgány, nemůže 
ovšem býti nejmenší poOchybnosti. Rovněž O' toOm nebude sporu, že vnitřní 
roO,'lvrh práce mezi jednotlivé orgány hromadné osoby jest po případě pro 
~ráva osob třetích bez významu. Na tom však rozhodně nutno, trvati, by 
ukon toho kterého orgánu zapadal do rámce oné hospqdářské činnosti, 
již hromadná osoba vyvíjí ncb alespoň vyvÍjeti se na venek zdá. Že hy 
však uschovávání svršků cestujících, kteři nejsou vůbec hostmi hetelového 
podniku, zapad'alo do rámce provozování hotelu, samo sebou nikterak se 
nerozumÍ. Bylo hy naoOpak třeba pr'Okázati ok0100sti, oPoOdstatňující úsn
dek, že hotelový podnik svým počínáním si budí u o,beeenstva alespoň 
důvódné zdání, že své hotelové místnosti i: k řečenénlu účeU dává ,ohe~ 
censtvu k po,uži.fL Tytóž úvahy platí i pro použiti § 1316 obč. zák. na tento 
případ, Také jen za řečeného předpokladu bylo hy snad lze, vztaho.vati 
ručení hotelového podniku dle § 1316 obč. zák. na věci, jež cestující, kteří 
nejs'Ou hostmi hotelu, do něho byli vnesli. 

Čis. 504. 

Nelze vyhověti žádosti za vklad zástavního práva za náhradn' nárok 
v pořadí hypotekární pohledávky simultanně váznuvší, byla-li tato vy
mazána sice po rozvrhu trhové ceny, avšak před podáním oné žádosti 
u s,oudu. 

(Rozh: ze dne 4. května 1920, R I 250/20.) 

s o udp r·v é s t o li c e vyho,věI žádosti, by vlo·ženo bylo zástavní 
právo za ná'h'fadní nárok v pOřadí hypotekirrní pohledávky, váznuvší si
multanně pro uspokojeného věřitele, jež hyla dne ll. prnsince 1918 vy
mazána podle T'O,zvrhového usnesení ze dne 26. ledna 1918. Rek u r sní 
s o ud ku stížnosti irynější'Ch vlastníkú nemovitosti žádost zamítl. D ů
vn d y: Dle knihovního stavu byly dne ll. prosince 1918 vymazány a to 
jeStě před tím, než u sne sen i o n á hra dní m n á r o k 11 by 1"0, v y_ 
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dán o - i pohledávka s,pořitelny 42.000 K i žadatelčina pohledávka 
2000 K, obOje podle rozvrhového usnesení ze dne 26. ledna 1918. Z toho,to 
knihovního stavn plyne, že v dohě, kdy byl náhradní nárok pro pohle
dávku žadatelky ustálen, simultamí hypo-téky již tu nebylo, že ll, tedy 
nebylo nejpodstatnějšího předpokladu náhradního nár,oku, totíž hypotéky 
simultanuÍ. A dále z toho plyne, že dnes, p,okud se týče v době pn,d'ání 
knihovního návrhu, vklad náhradníbo nároku v pořadí pohledávky, již 
neexistlljící, je nemožný a neproveditelný, čehnž knihovní soud dle § 94 
čís. 1 knih. zák. dbáti má sám o:d sebe. Nesejde na tom, zdali výmaz po
hledávky té hledíc k předpisům 3U 94 čís. 2 knrn. zák., k možnosti o]létné 
dražby, a k předpisU' §u 237, odstavec třetí, ex. ř. měl neho· neměl býti 
pO'volcll, pončvadž směr,odatným jest jedině nynější stav knihovní. Bylo 
by nyní zajisté neoprávněným vsaženÍm do majetkové sféry stěžovatelů, 
kdybY v pnř"dí zástavního práva, již neexist"jicího, měl býti vkládán 
výsledek řízení, na němž stěžovatelé dle § 209 ex. ř. neměli účastenství, 
tudíž ani možnosti a prostředků obrany. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu relm'su. 

Důvody: 

Iťekursní s,o'ud lJos1oudil vČ'c správně; stanovisko právní, zaujaté v d,o
volacím rcklll'su, jest mylné. Ve čtvrtém odstavci §u 222 ex. ř. se před
pokládá, že poohJ.edávka uspokojeného věřitele vázne na nemovitostech, 
jež mají se státi hypote,kou pro náhradní náro,k v,ěřitele zadnějšíh'O. Pakliže 
v době rozvrhu trhové ceny simultanní právo zástavní za onu p-ohledáv'ku 
uspokOjeného věřitele již ,nevázne na těcht,o nemovitostech, nelze vyho
věti žádo,sti za vklad práva zástavního, na ně za náhradní nárok zad
nějšího věřitek v pořadí oné pohledávky, neboť není zde již zálconné 
p'Odminky pro tento vklClct, totiž hYlp,otekárního práva zástavní!Jo za po
hledávku přeďDházejícího uspokojeného věřitele. Totéž platiti musí také 
v případe, kde, jako zde, právo zástavni, simultánně váznuvši, bylo vy
mazáno teprve později, ale přece dříve, než ,po'dána byla II sondu exe
Imčníhoo, který zároveň j2St souďem knih'ovním, žádost za vklad práva 
zástavního za náhradní nárok v pořadí hypotckární pohl',dávky již vy
mazané, nehoť nen,í zde již knihovního základ·u pro žádaný vklad a tedy 
nedostává se podmínky § 93 a odstavce čís. I § 94 knih. zák. prn pOV'O
lení vkladu tohoto. Dle knihovního stavu a na základě předložených listin 
bylo by ovšem možno, povoliti vklad práva zástavního za náhradní po
hledá,vku stěžovatelky na nemovit(}sti, uvedené v její knihovní žádo,sti, 
ale nikoli v r:;nřadí vymazaného . .práva zástavního, nýbrž v hěžném 
knihovním pořadí jako nový zápis. Za takový vklad však stěžo'vatelka 
nežádala, pročež povolení jeho bylo by v odporu s ustallovením ,§ 96 
knih. z&k. 

Čís. 505. 

Vyjímajíc případ§ 104 j. n. není závady, by žalobce za jednání o ná
mitce nepřís]ušnostlneopřel příslušnost soudu o iiný dllvod, než' který 
uplatňoval v žalobě. 
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Pro 99~nn~.Sfi«rr,~~IT1ma~cl{~~,,",~~v;lo~b~v~o~d~u~dd~o~vo_ 
Iávaného soudu v čase, kdy pOdána byla žaloba. 

(Rozh. ze dne 4, května 1920, R I 265;20.) 

Žalobce podal dne 16, října 1919 u tuzemského soudu žalobu ua žalo
vaného, bydlícího v Darmstadtu v Německu, a opíral příslušnost dovo
laného soudu o Š 67 j. n. Námitce nepříslu,šnosti s o udp r v é s tol i c e 
ne,?hověl. D ů vod y: Přisvěd'Čiti jest žalované straně v tom, že pří
slusnost tohoto soudu pro tuto rozepři v ustanovení § 67 j. n., na něž ža
lobce se odvolává, odůvodněna není. Jestif přípisem policejního' úřadu 
v Darmstadtu zjištěno, že žalovaný má a v době podání žaloby měl své 
řádné bydHště v Darmstadtu a sice již od 6. srpna 1919. Naproti tomu 
je,st odůvodněna příslušnost soudu tohoto dle § 99 j. n., ježto přípisem 
pensjjlního spolku Škodových závodů a Živnostenské banky v Plzni jest 
prokázáno, že žalovaný měl v době po,dání žaloby II jm'enovaného p.en~ 
sij,ního sPolkn pohIedávkrr 2994 K 51 h, která dne 15. října 1919 Živno
stenskou bankou v Plzni na Deutsche'Bank v Berlíně byla PO'ukázána, Ne
vadí, že tato skute'čnost ,prO' příslušnost soueru nebyla uplatňována již 
v žalobě a že přís'lušnost zdejší naopak byla odvozována z jinéhO' nespráv
ného důvodu, nebo,f není předpisu, který hy: 'Odůvodňoval náh],ed že by 
tím žalobce byl pozbyl práva dovolávati se nyní dodatečně příslušnosti 
zďejší z tohoto správného důvodu. Ovšem mohla by okolnost, že žaIobce 
správného důvodu příslu'šnosti hned v žalobě neuvedl (§ 41 j, n.), míti za 
podmínek § 45 a 48 c. ř. s, vliv na přisouzení útrat. Rek u r sní s o u d 
vyhověl námi'tce nepříslnšnosti soudu a žalolm odmítl. D fr vod y: Soud 
má dLe § 41 j. n. v občanských rozepřích z úřední povinnosti zkoušeti 
svou příslušnost na z:í:kladě úďajů žalobcových, leč hy soudu bYlo známo, 
1e js'Ou nesprávné. Zalovaní dle žaloby mají řádné své bydliště v Darm
stac!tu, ,prnčež ustanovení § 67 j, n. nemá tu' místa a jest tudíž bez vý
znamu, že žalovaní měli své poslední bydliště v tuzemsku, v Plzni; zvlášt
ním soudem pro žalobní nárok dle údajů žaloby kraj,ský soud v Plzni 
rovnčž nebYl a mě! týž proto žalobu 'Odmítnouti sám od sebe Pro nepří
sl"šnost, aniž by ustano'vll první rok Chtěl-li žalob oe pro příslušnost 
soudiu se dQvol'ávati ustanovení § 99 j, n., mělo se tak státi již v žalobě; 
pozděj,ší uplatňování důvodu příslušnosti, v žalobě neuvedeného, příčilo 
by se ustanovení § 41 i. n, 

Ne j v y Š š í s 'O n d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Ve věcech sporných jest zkoušeti příslušnost soudu na poJkladě údajll 
'žaloby. Soudu i žalované straně má býti poskytnuta možnost, by za
ujaly stanovislvo k údajům žaloby, přísLušnost o'důvo-d'ňujícifil. Na pod
kladě žalobních udání JOllhodne soud, zda jest příslu.sným a žalovaný, 
chce-li namítati nepřísl'ušno:st, učinÍ' tak při prvém roku, po přípaJě dříve, 
než se pustil v jednání o věci (§§ 239, 240, 441 c, ř, sJ. Stalo-li se tak, jak 
jest tomn tuto, není pak ž:í:dné závadyuplaiňovati v jednání o námitce 
nepříslušnosti soudn z důvodu v žalobě uvedeného i jiný důvod příslllš
,,,osti než ten, jenž byl uplatněn v žalo,bě. To plyne již z předpisl! § 17Y 
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c. ř. s., nařizudícího sO'ustředění a využití látky z důvodu prooesní bo
spodárnosti, clle néhoi: může strana až do konce ústního jednání před
nésti nová skutková tvrzeni změny žalobní prosby nezpůsobujícÍ. Roz
šířením uplatňovaného důvodu příslušnosti soudu právní základ žaloby 
ani její prosba se neměnÍ' a žaltQvané straně nic nevadí, aby při jednání 
o vznesené námitce nenapadla tltké nově uplatněný duvoJ příslušnosti 
dovo-laného soudu, Výjimku ovšem tvO'ří příslušnost dle § 104 j. n., O' kte
rou by žalobce ovšem žalobu <Lodatečně opříti nemohl, ježtO' j,est úmluvu, 
příslušnost odův'Odňujicí, předlo,žiti již v. ža]Dbě. Právem tedy ř:š~ p;vý 
SO'ud otázku přislušnosti dle § 99 í. n. Přtslušnost ta Jest tu sklltecne dana, 
j'ak prvý soud případně odl"tvodnil. Jest totiž, j8!k shora již řečen.o, při 
ikoumání příslušnosti rozhodný stav v doM pad á n í žaloby, Zaloba 
pO'dána byla ďne 16. října 1919, Třeba pensijní spo\~k Šlvodových závodů, 
I! něho,ž, jak první sOll'd zjistil, měl žalovaný pohledavky 2994 K 51 h, po
žádal už ,dne 15, října 1919 ŽivnostenskO'u banku v Plzni, aby poukázala 
zaň na Deutsche Bank v Berlíně k výplatě pro žalovaného uvedenou 
částku nalézala se tato pohledávka jako součást maj'etku žalovaného, 
i kdyby se byl stal poukaz ten k žádosti, tedy se sonhlasem jeho, p~dle 
dmhého odstavce §u 99 j, n. až do dne 21. října 1919 v.místě, kde sld~ll 
poddlužník, tedy v PliZni, poněvad!ž Živnostenská banka až 21. října 1919 
částku zmíněnou firmě Deutsche Bank v Berlíně poukázala a tak p.ohle
dávka žalovanéh'o vyrovnání došla, Byla tudíž příslušnostďovolaného 
soudn v čas podání žaloby dle S 99 i. n. za.lo,žena a poněvadž vedle § 29 
j. n, jen tento čas rozh()du~e, zůstává na příslušnost soudu jednou již 
založenoU bez vlivu, změni'l-li se p0'zději j lento st~v majetku tím; ~e zm!
llěnlli pohle'ďávka pnzději byla zaplacena, takže v case rozhodovam o na
mitce v obv,odu dovo,laného souďu se nenalézala. 

Čís. 506. 

Zákazem novot není vyloučenO', by v rekursu nebylo poukázáno ke 
skutečnostem obecně známým (státní převrat) a k předpísum zákonným. 

Ustanovení § 82, odstavec prvý, a, i§ 83, odstavec třetí, druhá věta 
ex. ř., vztahují se těž na exekuční tituly, zřízené před státním převratem 
v území jež v době vzniku exekučního titulu patřilo do obvodu bývalých 
králOVSh,í a zemí na říšské radě zastoupených, po státním. převratu ne
bylo však přivtěleno do státní oblasti československé republiky.' 

(Rozh.ze dne 4, května 1920, R I 274/20.). 

O k r e sní s o u d v P I z n'i povolil v lednu 1920 exekuci na základě 
notářského spisu ze dne 2. dubna 1908 sepsaného v Cernovicích v Bu
kovině. Rek u r s n i s 'O U d n<ivrh zamm. D Ů v o- d y: K povolení na
vrhované exekuce na základě spisu a listin, které, nenáležejíoe k exe
kučním tituhlm, v § 2 ex, ř, uvedeným, byly mimo obvod platn0'sti> exe
kučního řádu vyhotoveny a jsou podle tam platících zákonných ustano'
vení k exekuci způsobil'é (S 79 ex. ř.), j,est dle odstavce prvého '~u 82 
ex. ř. přís.Jušným soudní dvůr prvé stolice, v jeho.ž ·obv"du jest "kresní 
soud, naznačený v § 4 čís. 6 ex, ř. Byl a jest tudíž k povolení exekuce 
na základě notářského splsu ze dne 2. dubna 1908, sepsaného v Cemovi-

Civilní rozhodnuti II. ." 
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~. '. že d{)volaír~7 sou'd nebyl pří,slušl1Ý~ cích. dříveew~v;~;~~~~:~§f-n~Yi~n:íx.v~Ť:~~~~~~~ť~~~::~~~;~$~:~~I--r---~kursní soud, vycha~cJe v z naz~~'~lov~ého předpisu § -44 i. ll. odkázati vec ~ ~",', " '''" '''m "'" " ,,',,"" '" '"~,,,'" ", me "e "ro "m "do, " ", ,,'d, ",,,"" ",,"! řízená jest výlučnou a nu1no k ní z moci úřední v každém období řízení na soud v pr~e stOhClhPI r~~I~sn~:om v pochybnosti, který soud jest v prve přihlížeti, bylo rekursú vyhOvěno a v odpor vzaté usnesení v ten zpúsob a dle stavu vecI nemo y 1 o změněno, že se ná'vrh na PDvolení exekuce Pro nepříslušnost soudu prvé stolici příslušným. stolice zamítá. 

N ej v y š š í s o u d změnil usnesení rekursního sDudu v ten rozum, že 
se exekuční návrh odkaelJjje na krajský soud v Plzni, by o návrhu tom 
jako soud prvé stoHce znovu mzhodl. 

Dl1Vody: 

Po stránce lormální se připomíná, že zákazem novot není vYlowčeno, 
by v rekursu nebYlo poukázáno k předpisům záJkonnÝm a skutečnostem 
obecně známým (státni převrat), dále, že jak o návrhu na povoleni exe
kuce, tak i () rekursu dlužno, v onom směru alespolÍ v pravidelném, zde 
se vyskytujídm příjladě, ro,"hodnouti bez výslechu stran (§ 55 ex. ř., 
§ ?8 ex. ř. a § 526 c. ř. s.), posléze, že v exeb'čn'm řízení nutno nepří
slušnosti do'voIaného soudu dbáti v každém období řízení (§ 44 j. n.). Ve 
věci samé přidává se nejvyšší Soud k stanOvisku rekursního ~oudu, že 
dle § 82, 'Odstavec prvý ex. ř. mzhodnouti o žádané exekUCi byl v prvé 
stolici příSlušným krajSký soud v PlznÍ'. K vÝ\'odům dovolacího rekursu 
pOdotýkáJ Se PO' této stránce tDt'O: Důvod1em předpisu § 82, 'Odstavec prvý, 
právě tak, jako předpisu § 83, odstavec třetí, druhá věta, ex. ř. jest chou
lostivost 'Otázky, zda na základě cizozemského exekučního titulu má .se 
exekuce povoliti, či odepříti. Jedná se zde o 'otázku mezinárodního styku 
vlastního státu se státem ci'zím, k jejímuž správnému řešení připjaty jsou 
dIiležité zájmy veřejné. Právě proto zákon výjimko.u z pravidla v těchto 
případech jednak rozholdiování o návr'hu na Povolení exekuce přeneSl na 
sborové SOUdy prvé stol'lce, jednak připustil v Dtá'Zce, zda má se exe
kuce povoHti, či odepříti, d'o'volací rekurs i proti sr'OvnalÝm "ozhodeutím 
stolic nižších. Připusti,ti pak bez zvláštní mezinárodní dOhody nebo zaru
čené a řádně Ve známost uvedené vzájemnosti úchylku od předpisu § 82, 
oclstavec prvý, ,ex. ř. na prospěch exekli'čních titulů, jež p,řed státním pře
vratem byly zřízeny v území, jež v době vzniku exekučního titulu patřilo 
do o,bvodu bývalých království a zemí na řfš,ské radě zastoupených, P0' 
státním Převratu však nebylo přivtěleno do státní .oblasti českDsLovenské 
republiky, není odůvodněno ani výslovný-m před:pi'Sem zákona, ani po
vahou věci. Povaha věd naopak mluví proti tomu, b" řečená úchylka hyla 
přiPuštěna. Jednáf se zde o mezinárodní styk znova vzkříšenéhO' čes'ko
'Slovenského státu jako samostatné státní ind:ividuality se státy cizími 
a záleží hlavně na tom, jak domovský stM exekučního titulu chová se 
v podObných případech k exekllčním titwlům, jež vznikly před státním 
převratem a ji'Chž domovem byla nynějši oblast československé rePllbliky. 
Ponechati rozhodnutí 'O těchto a jiných otázkách, naznačených v §~ 79 až 
81 ex. ř. v prvé sto'lici shorovému soudu jest tím naléhavějším příkazem 
§ 82, 'od'stavec prvý ex. ř., že při POsunech státo.právních, přivoděných 
míroVÝmi sml,ouvam1-, staly se mezinModní styky, alespoň na čas, ještě 
daI'eko spletitějšími a že teprvé se žádoucí ohezřetností nutno zde raziti 
dráhy nové. Y tom však nutno dáti za pravdU' vymáhající věřitelce, že re_ 

Čís, 507. 

- . . • olečllost, jež byla stranou ve sp.oru 
Okolnost, že verejna obchod~l _~p byla zrušena nemá vlivu na proJed-a zastoupena advokátem, za rozepr , 

návání sporu. h d 4 května 19?0 Rv II 58/20.) (Roz _. ze ne. . " , _ 

~ . , . ' -d í o]ečnosti, jež byla za sporu zru~ena Žalobě proti vere]ne ~b,cho. n., .~[). tvořili zemřeli, bylo soudy vsech 
a její;ž nb~ veř~jní SPOl~cmc:"v~ter~ ~ld ll'vedL pokud šla o námitku nedc
tří stolic vyhoveno

o
' N ~ J v ~ Sr S 1 S .J 

statku procesní ZPUSOlbllostl, \ 

důvodech: 

I '" tom že žalo-• o v-' 1 ,:::' "'03 c ř s spatřuje (OVOlam v '~' ~ 
DOVO.!aCl duvod CIS.., 0_ • a ~ ~bchodllího rejstřiku vym.azan:" ,~,ba 

vaná firma za spo~u, byla z~~ls~n~vořili z,emřeli, takže tu ncmpravmho 
'CJ"I veřdní s·polecmcl, kten j., _ 't 'or byl provede'n a mzhodnut. 
] - - I ané a že pres o sp d I _ a-
subjektu na strane. za ov žalované je mylné. K:dyž žalobce po a ;-
Než právní stanovIsko ,strany la také v obchodním rejstříku zapsan~ 
lobn, byla z.de žal~vana f~:ma ~. bYveře'ní s,p'Olečníci Gustav A. ,a Le,op?la 
jako veřejna spolecnos_t, JlZ tv~,liil (} J vedení tohoto sporu svem!] prav: 
A Tato veřej,ná spoleenost u. ,e I aVPr

dl 
_I .85 'Obeh zák. nevede obchodm 

. , plnou moc e e c. . d I -nou nímu zástupci proeesm ".; e ř e j II í s p o leč li í e i p,o spo ,e_c 
živnost s pol c č n o s t ~ybrz bl' k že mÍIŽe obchodní spolecnost 
firmou. Stanoví-Ii tud}z .~1. III o cb~á~a n~ se závazky, že může ža!ova~ 
pod svou firmou naJb~v~Íl pr~v ~ 'Olečnost právnickou osobou, po'nevad:; 
a žalována býti, nostava s,~ tlm • P, odloučeného od společníků, pr.o ktere 
není tu zvláštnÍho neosobn~ '~', ]~;~~' vzcházela práva a vznikaly zav~zky: 
by pr·ovolzoviiním ,obchodm ~I~ : i kteří ohchod provo,zují a veskera 
nýhrž jsou :0, veřejní sPole;I:1CI"sa~á~' nabývají a závazky na se berou, 
právní jednali: p'ro sebe u..za. La]!, p od společným jménem flr~y .. ~o 
žalují a žalo,vam JSOU, ovs,en:1 vf~2 t~:Ch. zák., vedle kterého TU?I za ~a
plyne zřejmě z ustmrovem c_. _, . • kl solidárně veš ker y m svym 
vazky společnosti všichm vere]nI. sPDlec~ 'k dle něhož každý k zastu
jměntm, jakož i z ustan~ve~í č~. 11~ '~b~k' ~aůŽ~ jakékoli druhy o'beh'odů 
pování spol;ečno~ti o,p~avneny. Sp? eC~i latně uzavírati. Tře?~ tedy h~ 
a právnfch jeduam jmenem spo:ecno~ krerou veřejní společmc! olbch,ood lJyl

·a· ž"loba vznesena pWÍl hr.m e, po _ I' u.zav-rel'l J'sou po právu ve 
. ., kt "ho se zau]e , cl'l,], vedou a právní j~dnall1: z .en,: ',' d 'společenským jménem u e: I skII·tečr;osti žal,ovalll om samI, lom sa. ffi1 ,POt okolnost že veřejná spnIe,c-. 

L ~. 'nímll a O'f'O-o, .. 
plnou moc svému zastup CI prav I'k'd i al tato ani nenastala, nem3 b t zrušena al p'o 1 VI ae . t ' ím "á-nost za SPOTU ya .', olečnost zastoupena les pravn' . ~ _ 
významu pro průběh s11oru, ~dyz ~p " Nebol nastala-Ii likvidace, oo~ 
stupcem procesn,! plnon mOCI Vykaza~ym~lečníCi nýbrž likvidátoři, nema 
má v závětí jen, že Hrmu nezastupUjI sp 18. 
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vedle ph,dpjisu-~ J5il-GofT-",-t-act6-;~llt'11"7álronnét[jJjmS1:omiJějjlvzaPěfí-ailT-~-~ 
přerušení řízení, tím méně zmatečnost jeho a, nebylo-li likvidace vůbec, 
pak zůstali žalovaní veřejní společníci, steJně jako byli hned původně sami 
pány rozepře, pr(}cesně způsobiH a schopni k právním jednánínl a ne-
vadí dle § 155 c. ř. s., že za sporu oba zemřeli, kdyžtě zastoupen; jsou 
advokátem, opatřeným řádnou plnou mod. Tomuto stanovisku vyhovuje 
i ustanovení § II odstavec druhý ex. ř., dle něhož na základě exekučního 
titulu proti veřejné společnosti znějícího také PO iejí zrušení lze proti dří
vějsím jejím společníkům vésti exekuci. 

Čís. 508. 

Co držiteli zvířete zaříditi náleží, by zhostil se zodpovědnosti za pří
padnou škodu, určuje se jednak okolnostmi případu, v prvé řadě povahou 
a, vlastnostmi zvířete, iednak povinnosti držitele, by dbal takového s.topně 
pde a obezřetnosti, který při obyčejných schopnostech lze vynaložiti. 

(Rozh. ,ze dne 4. května 1920, Rv II 76/20,) 

Malí' psík žalobcltv byl napaden velkým hlídacím psem žalovaného 
a tak zřízen, že za několik dní zdechl. Psa žalovanéh'O d<}p'rovázela 
v čase příhody služka žalovaného. Žalobě o náhradu škody pro c e sní 
s {} udp r v é s t 0.1 j c e vybověl a uvedl po právní stránce v d ů v 0-

dec h: Dle § 1320 obč. zák. jest ten, . kdo chová zvíře, zodpověden za 
škodu, ned'okáže-li, ž·e se posta.ral o to, .by zvíře bylo náležitě opatrováno 
a hhd'áno.Povinno'St dohlédací náleží majiteli, iellž jest také wdpověden 
za opomenutí svého služebníka, ruče tu za předpokladů § 1315 ohč. zák. 
Zavinění spočivá zde v tom, že statný pes svěřen byl mladému, 16l'etému 
děvčeti, jež ho ani na šňůře nevedlo. O d vol a c í s o. u d žalobw zamítl. 
D ů V'O d y: Správně uvedl soud prvé stoUce, že dle platného práva ručí 
držitel, zvířete pouze, zavinil-li škodu. Držitel zvířete jest povinen, by za
mezil veškerá nebezpečí, hrozíci z povahy zvířete; povinno·sti tétO' zhostí 
se tlm, že zvíře náležitě opatruje a na ně dohlédá. Dále jeho ručení ne
sahá. Nelze proto púŽadovati, by ku zvířeti dohlížel takovým způsobem, 
že by byla vyloučena jakákoHv možnost, způsobiti škodu. Ručení takové 
přesahovalo by pouhé ručení za vinu, jak je předpokládá § 1320 obč. zák.~, 
a šl·o by tu o ručení za náb'odu (Eh'renzwelg, Sycstem IIII str. 475). V pří
padě, o nějž tu jde, zachoval drži'tel zvířete obvyklé opatrnosti, s'věřiv 
psa děvčeti a opamv ho náhubkem a šňůrou. 

Ne j v y Š š í s '" ~ d'. "rušil rozsudky obou nižších soudů a vrátil věc 
procesnímu soudu vervé stolice, by ji znovu projednal a rozhodl. 

Důvody: 

Ublíži-li někomu zvíře, práv je z to·ho ten, kdo zvíře drží, nedokáže-li, 
že postaral se () to, by náležitě bylo opatřeno a hlídáno (§ 1320 -obč. zák. 
v doslovu III. dHčí novely). Co držiteli zvířete zaříditi' náleží,by zhostil se 
zodpovědnosti za případnou škodu, určuje se jednak okolnostmi přlpadu, 
jednak povinností držitele zvířete, by dbal takového stupne. píle a obe
zřetnosti, který při obyčejných schopnostech lze vynaložiti 0§ J 297 obč. 
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zák.). V onom směru v prvé řadě přicházejÍ v úvahu povaha a vlastnosti 
zvířete. Po této stránce učinil žalobce přednes, obsažený v žalo.bě: Přect.
chozí stolice důkazů, tamže nabídnutých, neprovedlY a skutko'vych ZJ'
štění ve směru tom neučinily. Odvolaci soud nepovažo'val Zjištěni t; za 
potřebná, ježt-o pes opatřen byl náh~b~em a Šňů,~~:" a mimo oto d~prova~,:n 
služkou žalovaného. Toto "důvodnem Jednak pnc< s·e splsum (, 5~3 CIS; 
3 C. ř. s.), jednak jest právně mylným l§ 503 čís. 4 c. ř. sr, Svědkyne 
(služka žalovaného) seznala, že bylO ji žalovaným nak~"ano, by p~a, 
pakli by neměl náhubku, vodila .vždy n,a šňůře a žalova~y : o?volaclm 
spise pro-hlásil za něco zcela neobvykle·ho, by pes} opatreny :,ahubke,m, 
byl ještě voděn n~ šňůře. Z toho. jakož i z nesporne OkolnostI, ze pes za
lovaného v den, kdy ža!'obcova psa napadl, by~ o,patře,n náhu?~em, p!yne 
pravý opak t0'ho, co předpokládá soud odvolacl, a ,~l~zno tudlz ,vychazeh 
Ze Skutečno'sti, že p·es žalovaného v onen dep snurou ,opatr,en nehy}. 
Tomu-li tak, byl doprovod psa služkou opatřemm nep'ostacltelnym, pone
vadž žalovanému pří tvrzené žalobcem divokostI ps:, o~cmahlo ,za ob~
čejné pozornosti ujití., že slu,žka, nevedouc psa na SIlure, ~nemela m~z
nosti ho ovládati. Rovněž za předpokladu, že byl pes takove povahy, .Jak 
se o 'něm tvrdí, nebylO postačitelno, že by) opatřen náhubke,?, MohJ~ 1 t~ 
žal'Ovaný při obYĎejné po,zomosti pos~říci, že velký,,~ SlIny, ~es ~lV(}k~ 
p.ovahy může i jin<lk, než právě kousnutím, lide~ wblIzltl,a ,;,eo, POSk~~ltl 
a že pr.otitomulo ltebezpečí náhubek přlroze~ě )e~t opat~e!",m, vedle)Slm; 
Tím jest zrušovac! usnesení odůvodněno, ponevadz bez ZJI~temv vlas!nos~ 
a povahy psa nelze ve sporu spolehlivě rozhodn~uti a ponevadz potrebne 
diIkazy bude záhodno provésti u soudu prvé stoh ce. 

Čis. 509. 

Ochrana náiemců (nařizeni ze dne 17. prosince 1918, č~s. 83, sb. z .• a n.). 
Obchodnimi mistnostmi rozumějí se pouze takove mlstuostI, ve 

kterých obchody se provozují anebo které ;;louží alespoň k provozo-

váni obchodil. 

(Rozb. ze dne ll. května 1920, R I 260/20.) 

Pronajímatel vypověděl mimosoudně náiem místnosti, jíž používal ná
jemnik za skladiště. Námitky vypovězeného ,s o ucl !' r: é s t o I i c e ~a: 
mítI a poneohal výpověď v platnosti. Po stranoe pravm uvedl mlmowne 
v d ů vod ech: CD do věci samé nejsou námitky odůvodněny. Neb"f. dle 
§ I nařízení ministerstva sÚ'ciální péče a ministerstva spravedlrrostI ze 
dne 17. prosince 1918, číslo 83 sb:'z. a n. vztahují se wstanovení tohoto 
nařízenÍ-a jeho dodatku, nařízení ze dne 9. února 1919 čís. 62 sb; z. a. n., 
k nájmu byt ů a jednotlivých č á stí byt u a k nájmtr obehodmch mlst
nosií. Vypověděná místnost není ani bytem ani obchodní místností, nýbrž 
jest o'značena jako skladiště a jest také skladištěm, ježto - jak zjištěno -
i bývalýmaiite~ dom" a cukrář používal jí jako mouč~ice t. j. jak? skia: 
diště mouky a žalovaný ani netvrdí. ani neprok:ízal, ze on by mlstnost~ 
té p<lUžíval jako bytu nebo jako obchodní místnosti. Na nájem místnostI t~ 
nevztahují se tudíž citovaná nařízení, důsledkem čehož není ku platnostI 
a účinnosti výpovědi místoostt, 'O kterou jde, třeba ani svolení ani důle-
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žitých dúvodu II - stacijli'iíille--nfiilnci"souďní prohlášení pronajímatele ž~--
skladiště to vypovídá a ,proti výpovědi takové, aby její účinnost byla z~a
řcna, jest vznésti námitk}\ ve smyslu ustanovení § 566 civ. ř. s. jak žalo
vaný také učinil. O 'Cl vol a c í S'0 U d napadený rozsudek i ~eié před" 
chozí ~ízení zrušil a námitky o·dmítl. D ů v o cf y: Odvolací soud, pře
zkoumavaJe rozsudek soudu prvé stolice s hlediska předpisu § 477 čís. 
6 c. ř. s. uznal, že rozsudek i! jemu p'ředcházevší říz·ení stíženY' jsou zma
tečností, naznačenou v tomto předpisu, kteil"é z úřední povinnosti .dbáno 
býti musilo. K závěru tomu dospěl podle těchto úvah: Podle výpovědi 
svědkli má odvolací soud za prokázáno, že měl žalovaný ve skladišti. 
o které ve sporu jde, uložen flizný materiál, potřebný k živnosti a pro: 
vozování řemesla, z čehož odvolací soud usuzuje, že domnělé skladiště 
není skladištěm v užším smYSlu slo,va, na jaké by se nevztahovala ochra-
na nájemců, nýbrž místngstí obchodní, by! i jen pomocnou ale účelílm 
O~~hod~ím slo,~Žící. Sejde na tom jedině, k jakému účelu Úto mistnosti 
~zlval zalovany a nesejde na tom, že bývalý majitel domu tétO' místnosti, 
Jak to ma soud prvé stolice za prokázáno, používal jako skladiště a také 
nesejd,e na to~, že místnost je sna'cI všeobecně nazývána skl~dištěm. 
I kdyz nelze mčeho namítati proti zjištční soudu prvé stolice že řečená 
místnost tvařila samostatný předmět samostatné smlou'lY nM~mní, která 
~Y. sa;nostatn'2u výpov.ědí mohla býti zrušena, přece jenQm nelze přehlíe 
zelI, ,ze za predpokladu platnosti ochrany lláj,emeů, za daných poměrů 
pro zalovaneho na tuto místnost se vztahující, mimosoudní výpověď, daná 
he_~e soudního woIení, jest neplatna a exekucního titulu, i kdyby měla ná
lezptoslI v § 562 o·dstavee prvý a druhý c. ř. s. ob,ažcné. by nikdy ne-
vytVOřila. . 

~ Ne j v y Š š í s o II d napadené usneseni zrušil a ulo,žil ~oudu odvola
CliffiU, by jednal po záknnu o od vo:6.nÍ žalDvaného nellbdě k domnělému 
d'ůvodu zmatečnosti. ' 

Dílvody: 

Žalovaný jest maiHelem závodu na svařování koviI a dle z.jištění soudu 
od~oIacího má ve skladišti, od žalobkyně najatém, uložen růzuý matenál 
k, zlvn~stl. a provo-zování řemesla potřebný, jej;ž nemůže nechati v dílnč 
pred delmky. Z toho zř,ejmě vysvítá, že jde o místnost ž i v n o s t e u
s k o u, nikoli však o místnost ob ch o dní, kdyžtě místnostmi obchod
nín;i rozumějí se toliko místnosti takové, '1e kterých obchody se provo
ZUjI, nebo které slouží alesp(}ň podpůrně k proV"ozování obchodů. K míst
nostem živnostenským však se revztahu,jí předpisy nařízení ze dne 17. 
prosince 19!8 čís. 83 sb. z. a n., jsouce výslovně omezeny na místnosti 
obytné a o,bchodní. Když tomu tak, nemusila žalobkyně k výpovědi z po~ 
meru nájemního vyžádati si napřed svolenÍ< okresního S'Olldu podle naří
zení ze dne 9. února !919 Č. 62 sb. z. a n. a nelze tvrditi, že náleželo jed
nati:. a r.oz'll,odnouti o přípustnosti vfrpovědi v řízení nesporném. Námitky 
proti mImosoudní vý,povcdi podané byly právem přijaty k soudu a prá
vem by,lo o nich zavedeno řízení sporné dle §§ 571 a násl. c. ř. s. Ne
sp,:ávnýn: jes.t tedy nálJor soudu odvolacího, že jest vyloučen pořad 
prava a ze nasledkem toho rozsudek prvého soud'u a předcházej'cíh"o ří
zení jsou stíženy zmatečností dle § 477 Č. 6 c. ř. s. 
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Čís. 510. 

Ustanoveni § 519 čís. 2 c. ř. s. má místo jen tehdy, byla-li zároveň 
odmítnuta žaloba. 

(Rozh. ze dne ll. května !920, R I 263/20.) 

Usnesením odvolacího sou·du zrušen by! wzsud·ek soudu prvé stolice 
pro zmatečnost dle § 477 Čí~. 9_c-J- s; a věc ocl~ázána zpě\na s~ud první 
stolice k novému r,ozho<lnult, pn cemz bylo v duvod~clr .z2 usovaclho ,~sne: 
sení zároveň přikázáno sloudu první ~tolice, by. za tIrn ~cel~m po pnpade 
i podwbněji na přetřes vzal rozho'dn;e okolnosh a d~p:~II d~kazy - tedy 
znovu věc projednal. Rekurs žalobcuv byl ne J v Y s S 1 m s o II de mod-
metnut.-

D II vod y: 

Dovolací soud pololžil si především otázku, zda rekurs do· usnesení 
soud'u odvolacího jest dle §519 c. ř. s. přípustným. K otázce té odpovědě! 
záporně, uváživ 10,tO: Praxe soudní byla dosud za jedn? v t?n:, že usta
novení § 519 Ns. 2 e. ř. s. má místo jen tehda, byla-ll zaroyen zaloba od
mítnuta kdežto, vrácena-Ii věc do prvé stolice, jest dle § 479 odstavec 
prvý c.' ř. s. rekurs proti usnesení odvolacího soudu dopuštěn j;~n ten
kráte bylo-Ii v usnesení O'dvolacího soudu zároveň vysloveno, že teprve, 
až u;nesení to dojde moci práva, má se řízení v prvé stolici zahájiti nebo 
dále prováděti. Pozmno'sti nejvyššíh·o soudu n~uš~o, že pr.~ti ~e~enél~1U 
výUadu § 519 číe. 2 c. ř. s. ozvaly se hlasy ZaJlst~ vehce zavazn~ (O~t: 
Soustavný úvod III 68, liora: Odvolání 137 anasI., Olt: Sbormk ved 
právních a státních XVI, sešit 1, str. 90, Klein: Vorlesungen str. 274,275, 
Wacbtel 475, § 519, pmn. 4, 5, 6). Jakkoli vysoce !Oozoruho'dné a ďůmy
siné jsou důvody tčch, kdož zastávají právní ná'zoT, že v pří-padech § 519 
čís. 2 c. ř. s. přípustným jest rekurs bez všelikého obmezení, př~ce nej
vyšší soud nemá dostatečné příčiny, by, vykládaje toto zákonné ustano
vení dal se Q'UTO'ti posavadni jedno'tné judikatuře cestou opičnou. Jest 
ovš~m pravcia, 'žedoslov § 519 čís. 2 c. ř. s. sv,ědčl pro vyklad, že v těohto 
případech dopol.tŠtí se rekurs bez všelikého obmezenf. Než . předpis § 519 
čis. 2 c. ř. s. nutno vykládati v souvislosti s ustano·vením § 479, ·odstavec 
prvý c. ř. s., a, tomu-Ii tak, nebylo třeba,by zákonodárc,e v § 519 čÍs. 2 
c. ř. s. zno"a opakoval to, co řečeno již v § 479 odstavec prvý c. ř. s. 
Arciť snaží se zastanci opačného výkladu dov,oditi, že ustano-vením § 479 
odstavec prvý c. ř. s. upraven táste"Čnou modifikací §u 524odstav.ec ár~hý 
c. ř. s. pouze c>dkládací účinek rekursu, kdežto otázka přípustnosti re
kursu řešena prý teprve ustanovením § 519 čis. 2 c. ř. s. Naproti tomu 
dlužno uvážiti,:te zákon jak v § 479 o,dstave'c prvý c.ř_ s., tak v § 519 
čís. 3 e. ř. s. doslova stejně se vyjadřúje. Není-Ii (udíž nutkavé příčiny, 
dlužno· míti za to, že zákonodárce týmže do,slovem totéž zamýšlel VY
jádřiti. Tohoto důsledku nepřipouští opačné mínění, přiznavaiíe doložce 
§u 479 ,o.dstavecprvý c. ř. s. význam pouze v otázce vykónatelnosti 
zrušovacího usnesení, též:e dolužce § 519 čís. 3 c. ř. s: však význam 
i v otázce přípustnosti rekursu. Tentr, výklad, nenalézající jinak o'pory 
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\i zákoně, b;VLo_m,'-Il!l-UJ~:)tš,eJ=:GJ>f.il.0'f-řjttztté-=Ťa<r"nUjecrilli1nireQPlsu-~jlt-- -,nýbrž Jen o poměru nájemném a o nájmu byt~, nikoliv"" pa~k ,o ()sobác~ 
§u 479 odstavec prvý; jednak předpisu ' 519 čís. 3 c. ř. s. v soustavě zá- ať fysických či právnických, jež sml'Úuvy ty Sjednaly. Ze Jde o bylo,:-e 
kona. Tento dův~d nejeví se však postačltelnS'm, by týmž slovům zá- mistno5ti, ncní ani sporno. Jest všeobecně známo, v jak tr~dných.?o~e-k~nodarce Po~kl~da.J se. p'Úkaždé jiný smysl a dosah. Proti takovémuto rech se studentstvo ocitlo, a, chDdivali-ll studenti, jak znamo,. Jlz"pred 
vy-kladu m!~vl zakDn sam v § 499 odstavec třetí c. ř. s. Maje zde na čtvrt stoletím do spolkových místností se ohřáti, a tam studovalI, dele se 
oCle,h lak pnpady §u 494, tak případy § 496 c. ř. S., praví zákon že co do tak nyní v míře ještě daleko větší. Ostatně ža!obcové sa!ni do,znávaj!, 
Z~,haJení novéh~ jednání dl,:žno použíti předpisu §u 479 c. ř.' s. Že by že v místnostech, ° nět jde, bydlí sluha neb posluho-vacka spc>lk,ova: 
zakon ~o do vyzn~,?u dolozky §11 479 odstavcc prvý c. ř. s. chtěl zde O d vol a c í s o u d zmši! k odvolání žalobeu napadený rozsudek a cele 
roz:,znavaÍ1 mezI pnpady §u 494 c. ř. S., rovnajícími se případům §u478 jemu předcházející řízení jako zmatečné. D u vod y: OdvolacÍ soud, .pře-
a pn~ady §u 496 c. ř. S., nelze zajisté ze zákona dovoditI. A' má-Ii doložka zk!oumávaje předlŮ'žené spisy, d'aspěl ~ ús~dku, že f(}zsude~ a ,::ele" Jemu 
PGJata d'O <~snesení dle § ~96 c. ř. s. týž význam a dosah, jakŮ' táž do~ předoMzevší řizení je zmatečné, poneva.dz hyl? ve sporv~em nzen:, Jed-
lozka 'dle §§ 479 a 494 c. r. s., pak nel'ze seznati Proč by pOjednou ob- náno a rozhodnuto o věd, která na porad prava nepatn (§ 477 C1S. 6 
držel~ jiný výz~,am v §,519 'čís. 3 c. ř. s., kamžl př~c případy § 4% c. ř. s. c. ř. s.). Je totiž zjištěno prohlášenlm žalované strany, že Sl ,naJala byt 
po ;:ytce spadaJ1. Že zak'On o § 479 v § 519 čís. 2 c. ř. s. se nezmiňuje o třech pokojích S přís!. Dále je prokázáno sez,namem byt,ovym za f?k ~dez~o v § 51? Čí:. 3 do,lbžku,§ 47?o~stavec prvý c,. ř. s. opakuje, ~ 1920 že v onom bytě bydlí sluha spolku, stroJmk -a sluhova s?olku. Tl;n 
,ysvetlltelno tlm, ze § 479 c. r. s. ledna ex professo jen o zmatečnosti je ja~ně dokázáno, že se v lomto případě jedná o' nájem !obytny~h a,?by: 
§ 499 ods!avec tře.tí ,c. ř. s. jak ° případech zmatečnosti, tak 00 případech vaných místností čili o náJjem bytu ve smyslu! § I {ldstavec prvy nanz.cm ~u 496 c. r. s., procez bylo dOPGručitelno, by' v §1519 čís, 3 c.ř. s, doložka ze dne 17. prosince 1918, čís. 83 sb. z. a n. a bylo ,bY na?rost~ zbytecn~ 
, 47? odstav~c. prvý (§ 499 odstavec třeh) c. ř. s. byla ještě zvlášť opa- probírati ot;izku, poskytují-Ii nařízení, ve prospec~ n"Jemcu, vyda,na, 
ko·vana. Trva-h se na systemaÍ1ce zákona, tkví oprávněnost odvolacího ochranu pouze osobám s,oukromým " to j~ll ohl<;dnr: ~lstnosÍ1, ~terych 
SOud'!,: by do ~snesení,dl~ § 4~6 c. ř. s,, PD,jal doložku, o níž je řeč, v před- tyto osoby užívají jak" bytů, ,~i, take :osoiba:n, ~ra:rmcky~, n" pr. SP~~-
mM ~ .• 499 o~s~avec treh c. r. s. a ma proto tato doložka i v případech kům ve přídně místno.stí, SlOllZlC1Ch vyhradne ucell1m spoIk~~vy,?, p~ p,n-
§ 496, spadaJ1Clch pod hledisko § 519, čís. 3 c: ř. s., týž význam,. dosah padě osobám fysickým ohledně místností, kterých. tyto UZ1Va]1 k Jlllym 
" platí co do, otá3'ky naříkatelnosti výhrady totéž, co řečeno v § 479 účelům než k bydlení, na p'ř. kanceláří n~tářs~ý~h,advokát~íc!, apOd; 
o~stave.s prvy c. r. s. Ježto pak doložka dIe § 499 odstavec třetí c. ř. s. Poněvadž předmětem výpovědi v tomto pnpade, Jak shora zJosteno, b:yl} 
;na v ~npadech §u 496 c. ř. s. vliv i na přípustnost rekursu, jeví týž vliv byty, nehod;]a se výpověď ta k zabájeni řízení ve smyslu § 162 a .. n~sI. 
1 na pnpu~tn~strekursu v případech §u 479 0'dstavec prvý \§ 494) c. ř: s. c. ř. s. a měla býti prvním soudem buď hned anebo Jakm!le se ZI~SÍ110, 
Po naznacene, cestě nutno tudíž dospěti k výkladu, že doložlmu §u 479 že se jedná skutečně o byty, odmítnuta s poukazem na ll'stanovem § 1 
odstavec prvy (§§ 494, 499 odstavec třetí), právě tak jako doložkou a násLnařÍzení ze dne 9. února 1919. čís. ~2 ,s~b. z; ~Rn. I( z.,?atku t<:muto 
§ 496 '(§ 499 odstavec třetO c. ř. s., opakovanou pro tyto případy ještě bylo soudem odvolacím přihlíženo z mOCI ured~lI \" 4~1 C1S 7 c. r. s.). 
k vůli ja~nosti v § ~19 Čí:s. 3 c. ř. s., jednak podmíněna jest přípustnost N e j Y Y š š í s.o u d zrušil napadené usn,es~m a UIOZ1! ;o~du O?VD'~a-
rekUTSu, ledn~k m~dl'lkacl § 5?4 odstavec druhý c. ř. s. upravena vyko- dmu, by, řídě se zásadami níže vyslo',:enyml, o od~olam z,,:lobcu d,ale 
natelnoot zrusovaclho usnesen!. Arciť vymykají se z těchto případu pří- po zákonu jednal. Shled'av řízení neúplnym v tom smeru, zda Jde ° mlst-
pa'dy, kde nejen vyslovena zmatečnost, nýbrž zároveň odmítnuta žaloba' nosti obytné, čili nic, uvedl po stránce právní pon~v.adž na pnsléz ře'čené případy § 479, odstavec prvý c. ř. s. sene~ 
h~dl, Jeh3 obmezení tudíž pro přípus1nost rekursu dle § 519 čís. 2 c. ř. s. 
pnrozene neplatí. 

Čís. Sll. 

S!oUž!-1i spolkové místnosti členům za studovny a pracovny. leskle, . 
pokladati, za místnosti. Obytné, ač neodporule-Ii tento způs,ob nžívání účelu 
a stanovam s,polku a nebyl-li smlouvou nájemní výslovně vyloučen. 

CRozh; ze dne ll. května 1920, R I 284/20.) 

Proti výpovědi, jež. dána byla čtenářskému spOlku vysokoškolských· 
stll'de?tů, po~al vypovězený ,sPolek námitky, jimž pro ce sní s o u d, 
p rve .s t o II c e vyhověl a výpověď zrušil. D ů v {l d y: Takě na sjJolek 
vztahuJe se ochrana nájem!f!íků, ježto nařízení nemhrví o náiemnících,_ 

v důvodech: 

Pokud jde o otázku, zda také místnosti s?olkové, požíva~í,.zvláštn~ 
ochrany která se dostává místnostem 0'hytnym, dluzno uvazlít t0'to. 
Podle §' 1 odstavec prvý nařízení ze dne 17. prosince 1918, čís. 63 ,sb. 
z. a n. vztahují se ustanovení tohoto nařízeni k nájmu bytů a jednothvych 
částí bytů (kromě toho. k nájmu místností obch'c>dních, o něž tu nejde). 
Bytem neboli mí'stnostmi obytnými jsou veškeré místnosti, které jsnu 
určeny k pobytu lidí, sl"užke k t'Úmu, ahy lidé měli v };ich, přís~~eší, ,na 
rozdíl 00 místností obchodních živno'stenských, hosp,oda:rskych, uredmch 
atd. které jsou určeny k Pwv~zování o,bchodů nebo živnosti neboli ře
me;la nebo ho'spodářství pokuď se týče k vykonávání ·činnosti úřední 
atd. Povahu takového lidského přístřeší, takovýchtú místností, k pobytu 
lidí určených lze pak za určitých předpokladu přiznati i místnostem spol
kovým; při č~mž není ani třeba pomýšleti na útulny, opatrovny a j.,nýbrž 
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s (ačí p ou,kaz k př'íPitfli'tltl;-ltth'-j;ucjje--ctav'OlEme:no'lLCeTUSi>OfkUncl}odlt'- -
:,.ýsl'O,:ného znění. stano'v .~lel}Ové sp'Olku v místno'stech spolkových z pří-
cm, Jez se stanovlska o«cwlmho hodny js'Ou zřetele, pravidelně se zdržují 
~ k uko~ení dŮležitých potřeb živo!nfch stále jich užívají. V tom směr~ 
zalov~ny, spoI-ek v námitkách tvrdil, že najaté místnosti slouží mnohým 
Jeho, clennm, kteřf nemají řádných bytů, k účelům studijním; že tito čle-
n<lv~ spolku nemajÍ kde studovati a jsou proto odkázáni na užíváni míst-
n~stl spolkových; k čemuž d'Odal v odvolacím sdělení, že nutno nazvati 
m}stn'Ostl, o něž jde, místnGstmi obytnými, poněvadž tam bydlí v pra-
ve':l slova smyslu celá řada studentů,' kteří nemají jiného přístřeší; kteří 
cely der: kromě do'by, kdy navštčvují přednášky, tam se zdržují, studují 
a, pracuJI; pro kteréžto lidi, kteří v bídných místnostech, kde mohou jen 
prespatJ, ve dne meškati nemo·hou, spolkové místnosti jsou tedy bytem. 
Kdy?y t'Omu byl'O tak a kdyby takovýto způsob užívání najatých míst" 
n?stJ s~ol~ových neodporoval účelu a stanovám spolku, aniž smlouvou 
najemm vyslovně byl vyloučen, slušelo by se, hledíc k tomu, C'O sVrchu 
b~!o uvedeno, uznati, že najaté spolkové místnosti lze postaviti na roveň 
mlstuostem obytným, spadajícím pod u·stanovení nařízení- ze dne 17 PTO-
since 191~, -čís. 83 sb. z. a n. a ze dne 9. února 1919 čís. 62 sb. z: a n. 
Dokud vsak není hezvadně zjištěno, že jsou t u předpoklady v důvo-
dech t'Ohoto usneseni dovolacího soudu vytčené a že následkem toho 
dlužno pokládati místnosti, o· které jde, za místnosti obytné, 'ke kterým 
s~ vztah~jí předpisy nařízení výše dotčených, nelze sp.olehlivě odpově-
:I.etI k ota"ce, zda běží ,o věc na pořad práva náležející či ze spornéhD 
nzenf vyloučenou a do řízení- nesporného přikázanou. 

Čís. 512. 

, Náro~ na náhradu škody, způsobené vyhlášením úpadku, nepatři do 
uJ?3d~ove pOdstaty a nemůže proto uplatňován býti správou podstaty, 
nybrz teprve po skončeni úpadkového řízení úpadcem. 

(Rozh. ze dne ll. května 1920, Rv I 94 120.) 

Správ,ce úpadkové podstaty společnosti s r. o. podal žalobu na bý. 
valeho pred~:du, společnosti, jíž d<lmáhal se zjištění, že žalovaný spolu
za,v}ml, vY}Ilasem upadku a že jest povinen nahraditi škodu vzniklou ,'y_ 
hlasemm upadku, uváděje, že šk'Odu, jež prý záleží jednak v nákladech 
ří~ení ,~pad~o'vého, jednak v tom, že závody spo-Iečnosti byly za úpadko
veho neelil neod·borně provozovány a nevýhodně zp,eněženv búde ize 
přesně stanoviti teprve pú skončení úpadkového řízení. p'r (Yc e s-,n í 
s o ~ d p r V é s t o I i c e žalobn zamítl. D ů vod y: Jde tu o ža~obu určo
Va;Cl dle § 228c. ř. s. Podmínkou takovéto žaloby jest by žalobce mel 
právní zájem na tom, by právní p'Oměr nebo právo j.eho,ž existence mA 
býti postavena žalobo.n na jisto, co nej.dříve ua jisto ;ostaveny byly s'Oud~ 
m~ rozhodnutím. Podmínka tato jest povahy veřejnoprávní, pročež. nác 
l~zl ~o-udu, by sám 'Od sebe zkoumal, zda je tu takový právní záj.em čili 
nI':, Z,alohce, Jest pc'dle § 228 c. ř. s. povinen, by tento. právní zájem na 
nrcem prokaza!. Tohoto právního zájmu strana žalující- v'ša'k dle náhledu 
soudu nepr()kázala, naopak z vlustn'ího jeJího udání vychází, žé nem,á 
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právního zaumu. Neboť strana žalující uvádí sama, že dosa
vadní realisace konkursní ukazuje, že veškeré pohledávky hypotekárni 
i ko'nkursní budou zaplaceny do posledního haléře i s útratami konkursního 
řízení a že zůstane vedle přebytku kapitálo'vého řada aktiv (nemovitostí 
a .pohledáv,ek) nerealisována. Dle udání strany žalující lze škody, jež 
jmenované sp'Olečnosti vzešly, páčiti do někonka milionů a bude lze je 
číselně určiti až po skončení a zrušení konkursu, z kteréžto příčiny r..elze 
škody ty toho času v přesné částce žaloholl vymáhati a vyhražuje strana 
žalující tyto nár·o.ky náhradní společnosti Pro dobu p o z r II Š e n í k o' n, 
k u r. s u, až je bude lze přesně ciferně ·odhadnouti. Jde nesporně o u:čo~ 
vací žalobu positivní. Takováto. žal'oba předpokládá, že práv'O nebO' pravlll 
poměr, jehož na jisto pHstavení žalobce se domáhá, již v čase p?,dání 
žaloby tu jest, i·e předmět sp'}ru jest nárokem žalobcovým. V tomto 
sporu vystupuJe jako žalobce správce lmnkursní podstaty. Konkursní řád 
vymezuje v § 81 povínnosti správce podstaty. Správci podstaty náleží, .by 
stav podstaty zjistil, 'o vyměření a zajištění aktiv, j'akož i o zjištěni dluhů, 
obzvláště zkoll'šením p'řihlášených nár-oikll pe60val a právní rozepře, jež 
tý'kají se zcela neb částečně pod s t a t y, vedl. Dle § 115 konk. ř. má 
zpeněžití jmění do ko 11 k u r sní pod s t a t y náležející. Jest povolán, 
by hájil spo'lečné zájmy věřitelstva i úpadce, avšak toliko v rámci, před
pisu § I odstavec druhý konk. ř., kterýž ustanovuje, že konkurslll pod, 
stata dle předpisů řádu konkursního do uschování a ve správn vzata býti 
má a že jí p'oužito býti má ku společnému uspokOjení věřitelů konkurs
nkh-. Dále úřad správce pDdstaty nesahá. K'onečným rozdělením jest účele 
ko.nkursu docÍ'ieno a zmší se konkurs (~ 139 konk. ř.l. Když tedy strana 
žaluďící sama uvádí, že dosavadní realisace k,onkuTsní ukazuje, že hypo
tekární i konkursní věřitelé ,dojdou úplného uspOkojení a že také útraty 
řízeni k'Onkursního budou zaplaceny, tu zajisté nelze důvodně tvrditi', že 
strana žalující má právní zájem, ,by právo, j-eho'ž určeni touto žalobou se 
domáhá, rozhodnutím soudním co nejdříve na jisto bylo postaveno. Od, 
volací soud rozsudek potvrdil. Důvod'y: Nesprávným je přede
vším náhl'ed, že tato žaloba není žalobou nrčovací, nýbrž žalobou dle 
§ 25 zákona ze dne 6. března 1906 čís. 58 ř. z. Pravý opak je zřejmý,- jak 
ze žalGbní prosby, tak z odůvodnění žaloby .. První soud zcela správně 
dovodil, že jde tu o kladnou určovací žal'Obu. ::'právnýrn je také úst;d,ek; 
k němuž dospěl prvý soud již dle vlastních údajů žalobkyně, že žaluj1cl 
úpadková p,o'dstata nemá P'Távního zájmu na tom, by nárok, jehož určení 
se domáhá, byl rozhodnutím sou·dním co nej'dříve na jisto po-staven. 
I v t<lmto směm je o,dÍlvo·dnční prvého soudu správné, vystižné, odpo
vídá stavu věci a zákonu a PTOtO se v první řadě na ně poukazuje. Ku VY
vrácení jednotlivých výv'odů, jimiž '1ldvolaíelé snaží se dovoditi, že vy
máhaný nárok je součástkou úpadkové podstaty, že za úpadku nemlržc 
sice ani úpadce ani jeho sp'Olečníci nárok ten uplatňovati, že však mají 
oba právní zájem na tomto sporu, je uvésti: Dle § 1 odstavec prvý konk. 
řádu o'dnímá se pTohlá.šením konkursu úpqclci veškeré exekuci podrobené 
imění, které úpadcl v t'Omto čase náleží ne'bo kterého za konkursu na
bude, takže jím nemůže vdně vládnouti. Odstavec druhý téhož paragrafu 
ustanovuae, že toto jmění ,úpadková podstata) je p'odle p'ředpislJ k'o~hrs, 
ního řádu vziti do, uschování a správy aže jest ho použíti ke spolecnemu 
uspokOjení 1mnkursních věřitelů. Toto společné llspokojení včřitelů kOll-
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kurSllÍch je prave ' 'a 
c;í1e vYchází, že do úpadkové .podstaty je pojati a správou pOdstaty uplat
novatí takové majctkové nároky úpadcovy, jež mohou býti za řízení kon
kursního ~í~ či oním způsobem realisovány, ve prospěch konkursní pod
staty za ucelem uspokojení konkursních věřitelů. V tomto případě uvádí 
však žalující správa konkursní podstaty sama, že škody, vzniklé úpadci 
uvalenlm kon'kmsu bude lze číselně určiti a ž lY o s 'k cr n č e n í a z r u
š ~ ní. k o ~ k u r s u, že tudíž nelze škodu toho času přesnou částkou vy
l11ahah a ze proto vyhražuje žalobce úpadkové podstatě (správně asi 
upadcl) tyto nároky náhradní pro dobu po zrušení konkursu. Vymáhati 
t<!kovéto nároky a pmváděti za tím účelem spory, jichž výsledek i v nej
lepším případě nemůže přinésti nejmenšího prospěchu věřitel'stvu kon
kursnímu, není však anr prá-vem ani povinností', odvozovanou snad z usta
novení odstavce třetího § 81 k ř., správy konkursní podstaty, zejména 
když žalobkyně saina uvádí, že dle dosavadní realisace konkursní veškeré 
pohledávky hypotekární i konkursní i s Mratami řízení konkursního bu
dou zaplaceny do, posledního haléře a že při tom ještě zůstane vedle pře
bytku kapitálového řada aktIv n e r e a I i s o v á n a úpadkYni a společ
níkům. Nemá proto konkursní podstata a její správa ani hospodářského ~ 
a~ni Hnakého záJmu na vymáhání nároku, v tomto SP{)fll uplatňovaného. 
lIm méně právního zájmu, by určení nátoku Who stalo St co ne i d ř í ve. 
Uplatňuaíc žalobní nárok dostává se také správa konkursní 'POdstaty 
sam~ -' sebou do podstatných rozporů. Takovýto rozpor je tu nesporně, 
kdyz u p a dk o v á pod s t a t a uplatřlUje sama námk na náhradu škody, 
vzešlé prý úpadci jednak útratami řízení konkursního, zejména však z ne
'Odborného provo,zování závodů úpa d k o v Ou pod s ta t o u, a z ne
výhodné realisace, jež~ n e d o v e d I a využm příznivé konjunktury trhu 
textitního. Tvrdíc a dovozuHc, že nebylo tu vůbec podmínek py,o vyhlášení 
konkursu, popírá správa lwnkursní podstaty sama oprávněnost své vlastní 
existence.·Nesprávné jest ostatně také tvrzení žalobkyně, že uplatiíovaný 
nárok na náhTa'd·u škody přináležel ž a lob k y ni \?) již v den uvalení 
konkursu. Dle tvrzení žaloby vzešla úpadci ona škoda, jak již uvedeno, 
jednak útratami řízení konkursního, jednak (aéto hlavně) neodborným pro
vozováním závodů konkursní podstatou a neodbomou a nevýhodnou re
alisací. Nelze přece tvrditi, že škody tyto a tudíž také nárok na náhradu 
byly tn již v den prohlášení konkursu. Rovněž neodůvodněna je další 
námitka odvolatelů, že otázka právního zájmu žalobkyně na určení ža
lobního nároku je již rozhodnuta usnesením konkursního soudu, Hmž dáno 
bylo zmocnění ku vedení tohoto sporu a usnesením vrchního zemského 
soudu, jímž ono usnesení konkursního soudu, bYlo potvrzeno. V!1či tomu 
již prvý soud .správně zdůraznil, že toliko ooudu procesnímu přísluší po
souditi, zda jsou tu podmínky žaloby určovacl čili nic. Není tu tedy vy
týkaného nesprávného posouzení věci po stránce právní. 

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

Důvody: 

žaloba d'omál1!á se určení, že žalovaný spoluzavini! vyhlášení konkursu 
na jmění společnosti s r. o. a že jest žal{)vaný povinen, nahraditi kon
kursní podstatě škodu v:\,hlášením konkursu' vzniklou. V tom vrcholí jej!í 
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-žaloboll uplatněný. Vyhlášení konkursu zahajuje konkursní řízení, 
jest jeho počátečným bodem, konečn:í'm bodem jest uspokojení věřitelů 
po předchozím zjištění a zpeněženi jmění. Celé toto řízení tvoří jedin}~ 
souvislý a nedělite.Jný celek. Z Who však jde, že žalobce domáhá se 
v pravdě výroku, že jest žalovaný povinen nahraditi škodu k o' n k u r
sem vzešlou. To uznává žalobce sám, rozeznávaje dv'ojí druh škody, již 
prý společno'st s r. o. utrpěla, a sice, jednak z neodborného provozování 
závodů konkursní podstatou a z neodborné a ·nevýhodné realisace, která 
nedovedla využíti příznivé konjunktury textilního trhu, a jednak nákla&y 
kon'kursního řízení. 2aloba tvrdí .sama,že škody ty bude lze číselně 
určiti až po skončeni a zrušení konkursu a že vyhražuje konkursní pod
statě společnosti s r. o., tyto náhradni nároky pro dobu ,po' zrušení kon
kursu. Dovolání zmiňuje se ostatně samo o škodě, jež vznikla ú:padkyni 
konkursem. Teprve po skončení konkursu bude lze na podkladě clocíle
ných výsledků zjistiti, vzešla-li koukursem škoda vÍlbee a v jaké výši. 
Nejde tedy {) jmění, jež náleželo dIužnici v době vyhl~šení konkursu nebo 
jehož za kOl1kursu dosáhne (§ 1 konk ř.). Majetkový nárok, jejž žaloba 
llplatňuje, nenáleží tedy do úpadkové podstaty ve smyslu § 1 konk ř., 
a není tedy žalO'hce k žalohě ojYrávfcČn. Zastupujefsprávce úpadwové 
podstaty dlužníka po zákonu jen ohledně jmění, do úpadkové podstaty 
patřícího, a proto' stmrocví v § Sl 'konk ř., že správ5'e wonkursní podstaty 
má véstI spory, jež se týkají úpadkové podstaty. Ze otázku tuto dlužno 
řešiti toliko ve sporu a že tw nemilže býti směmdatno, povolení udělené 
obch'odním soudem v Praze ku vedení tohoto< sporu, jest samozřejmo a 
netřeba se o tom šířiti. Že se ostatně ned10stává žalUjící straně právnlho 
zájmu, zákonem při určovaCÍ žalo1bě vyžadovaného, vyliči! odvolací ,soud 
přesvědčivě. 

Čis. 513. 

Oznámen! vad zbOží může se s účinkem státi též k rukám prodava
telova plnomocníka, Jehož pros,třednictvim byl obchod uzavřen. 

Lhůta čl. 349, odstavec druhý, obeh. zák, počíná dodáním zboží, ni
koliv již plněním smlouvy. 

(Rozh. ze dne ll. května 1920, Rv I 177/20.) 

Velkoobchodn,k Jiu'dřich D. ujednal s vídeňskou firmou, že jí dodá 
větší mn,ožství hub »ab Lai'bach frachtfrei Wien«. Dle úmluvy· zřizen by! 
akreditiv u pražské banky. Banka potvrdila pak víd,eňské firmě uzavření 
koupě a sdělila ji, že ji připsala peníz. k dobru a že zboží byl'O z Lublaně 
odesláno. Zboží 'Odesláno bylo z Lublaně dne 10. srpna 1918, došlo' na ví
deň.ské jižní nádraží dne 24. srpna 1915 a hyla vydáno dne 31. srpna 1918 
ku'piteli, jenž sbledal je vadným a dal je Jindřichu D-ovi k disp(}sici. Dne 
27. února 1919 podala vídeňská firma na pražskou banku žalobu na zru
šení smlouvy a vrácení kupní ceny. Pro c e sní s o u II p r v é s t O' I i c e 
žalobu zamítl, dospěv k náz.oru, že jest tu nedostatek pasivní legitimace 
žalované ban'ky, ježto smlouva byla uzavřena s Jindřichem D-em a uvedl 
dále v d ů vo d ech: Avšak žaloba není odůvodněna také pwto, že ža
lobkyně zboží nepozastavHa žalované bance a nedala je k disposici jí, 
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nÝ,bri, Jindř!c?u n-ovi a ':1usí, proto nésti následky opomenutí, které vy
plyvaj1 ze clanku 347 obe. zak. Má-li žalobkyně za to, že je žalovaná 
banka prodatelko.u a ·dodatetkou hub, pak měla žalobkyně dáti zboží k dis
posici jí a nikoliv Jindřichu n-ovi, ktery nebyl dle jejího stanoviska ani 
prodatelem ani dodavatelem. Nedala-li je k disposici, nemůže se domáhati 
ani zrušení, ani vrácení irhové ceny z důvodu vadnosti zboží. Kdyby 
bylo 'pravdou, co žalobkyně tvdí, že totiž Jindřich D. vytýkané vady 
dodaného zboží a dání k disposici bance dále sdělil a jí to oznámil ne
mělo by to právního účinku, poněvadž se má vytýkání takové státi o'proti 
prodateli a tím žalovaná není a nikdy také nebyla. Zalobní nárok je však 
také dle čl. 349 obeh. zák. promlčen. V tomto směru sluší předem luštiti 
otázku, které místo jest plništěm. Jím jest dle čl. 324 oheh. zák. ono místo 
kde dle vůle stran zbo,ží dodáno a kupcem převzato pokud se týče 'odkud 
zboží odesláno býti má, pak-li - cO'ž je pravidlem - nemá býti Dlněno 
v místě, kde pmdatcl v době uzavření smlouvy má své obchodni sídlo 
~e~bo bydliště. DIe zjištěných skutečností má soud za prokázáno, že plni
stem byla LubJ"ň. Bylo-Ii' pak - jak zjištěno - koupené zboží dne 20. 
srpna 1918 z LulJlaně odesláno a došlo-li dne 24. srpna 1918 do Vídně na 
jižní nádraží a je-li žaloba podána dne 27. února 1918, pak je dle čl. 349 
obch. zák. žalobní nárok promlčen, poněvadž nerozhoduje den, totiž 31. 
srpen~ 1918, kdy bylo zboží žalobkyni na dráze vydáno nýbrž den kdy 
plnění smlouvy v plništi se stalo. O d vol a c í s odd potvrdil' ro'z
sndek sondu prvé stoJice a uvedl mimo jiné v d II vod ech: Jest správno, 
že pro posouzení, zda nastalo po rozumu čl. 349 oheh. zák. promlčení ža
loby čili nic, rozhodným jest den dodání zboží kupci, ježto od tohoto dne 
lhůta promlčecÍ počíná ~běžeti, a tu jest uvážiti, kterým dnem v tomto 
případě stalo se dodání zboží žalující. Pro rozhodnutí této otázky rozhod
ným jest, ve kterém mí'stě mělo se dle vůle stran, která dle čl. 278 obch. 
zák. p,ředevším jest směrodatna, státl plnění v tomto případě. Zcela správ
ně zjistilI: procesní S'orud prvé. stolice t že ,plnění mělo se stMi v Lublani. 
Tam bylo dáno zboží dne 20. srpna 1918 na dráhu a tím okamžikem pro
dávající je odevzdal kupujícímu a sp}nil tím smluvní. svůj závazek. Od 
tohoto dne jest tedy čítati lhůt", promlčecí. šesti měsiců včl. 349 obch. 
zák. stanovenou, a lhůta tato v den pO'dánl žaloby, které se stalo1dne 
27. února 1919, již byla uplynnla. Leč i kdyby se lhůta ta čítala 'od 24. 
srpna 1918, kdy zboží, jak zjištěnO', do Vídně cošlo, byla by žaloba rov
něž opožděna. V obojím připadě jest tedy žalolba promlčena. 

Ne j vy Š š í s o. u d zrušil rozsudky obou njžších stoIk a vráti! věc 
soudu prvé stolice, by o ní dále jednal a ji znovu rozhodl. 

Dů vody: 

_ SO,ud odvolad v souhlase s prvou stoEcí jest toho názoru, ž·e dle před
lozene koresIJondence smlouva kupní vznikla toHko mezi žalobkyní a Jin
d'řichem D-em a nikoli mezi žalobkyní a žalovanou bankou. Oba nižší 
soudy pokládají v tomto směru za rozhodné pouze d'opisy Jindřicha D-a 
ze dne 29. července 1918, žalobkyně ze dne 1. srpna 1918 a Jindřicha D-a 
ze dne 3. srpna 1918 a ze .dne 5. srpna 1918, naproti tomu nepřikládají 
další korespondenci a to d'opisům žalované ze dne 8. srpna 1918, ze dne 
24. srpna 1918, faktuře ze dne 23. srpna 1919, nákladnímu listl! žádné 
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váhy a pokládaií též přednes strany žalované, že ona smlouvU! se žalob
kyní uzavřela, vzhledem k popření této oko'lnosti na konci jednání u.čině
nému, za bezvýznamn}T. Jest sice pravda, že dle shora zprvu ciiovanfrch 
dopiSŮ byla smlouva uzavřena mezi žalobkyní a Jindřichem D-em, avšak 
již dopisem ze dne 8. srpna 1918 sděluje žalovaná žalobkyni, že jí zboží 
prodala pmstřednictvím Jindřicha D-a, na'čež se další korespondence vede 
mezi žalobkyní a žalovanou (dopisy ze dne 10. srpna a 24. srpna 1918). 
Na nákladnim listě označena jest jako odesílatelka žalovaná a nikoli'v 
Jindřich D. Zalobkyně mohla tedy, na základě těchto po'zděj'ších dopisů 
a okolností právem míti za to, že Jindřich D. byl pouhým sprostředko
vatelem, agentem a že pravou kontrahentkoll její byla žalovaná, a proto 
ji také púdannu na ní žalobu za svou konirahentku uznala. V celé rozepři 
nebylo také kromě posledního ústního jednání žádného sporu o' tom, že 
prodávající jest žalovaná banka, která v odpovědi na žalobu výslovně 
uvádí. že ona (tcďy ne Jindřich D.) prodala a dodala žalobkyni houby, 
a že za ně také Impní cenu obdržela. Teprve ph po'sledním stání vznesla 
žalovaná banka námitku nedostatku pasivní legitimace tvrdíc, že pravým 
kontrahcntem jest Jindřich D. a nikoliv ona, aniž bl' toto své tvrzení, 
odporujíd jak její korespondenci, tak i jejímu c·hování se ve sporu, a 
zvláště svůj poměr k JindřichU' D-ovi blíže vy'svět1ila. Z toho všeho, byT 
by spíše přípustným závěr, že pravou kontrahentkou jest žalovaná, a 
nikoliv Jindřich D. Při nejmenším musí však vzniknouti vážné pochyb
nosti o tom, kdo jest víastně prodávajícím, v jakém poměru k žalované 
jest Jindřich D., l!zavřel-I~ tento 'obchod ve vlastním jméně či jménem 
žalované, a proč tato obchod, uzavřený Jindřichem D-em, přHala za svůj, 
,dk nepochy'bně plyne z jeiiho, dopisu ze dne 8. srpna 1918 a z j'ej'ího 
vřednesu ve sporu. Poněvadž řízení v těchto směrech zltstalo neúplným, 
jeví se ,<lov01ací důvod §u 503 čís. 2 odůvodněným a bude věcí stran ze
jména žalované, aby okolnosti právě uve'dené vysvětlily, tak ",by veškeré 
pochybnosti byly odstraněny. Po náležitém probrání věci a po případě 
po provedených důkazech, které Ol tom budou nabídnuty, bude možno 
teprve dospěti k správnému závěru, kdo jest pravým kontrahentem. BeZ 
bližšího vysvětlení a zjištění těchto okolnosti nelze také spolehlivě ve 
smyslu § 266 odstavec druhý c. ř. s. posouditi, zda tvrzení žalované, žc 
ona jest kontrahentkou, pokládati sluší za odvo,lané. S tím souvisí další 
otázka, zda Jindřich D. byl oprávněnpřijmo'uti výtky vad dodaného zboží. 
Ani, zde nelze souhlasiti s ná2)orem odvolacího soudu, že by oznámení 
vad státi se musilo přímo o'sobě prodávajícího. Stačí zajisté, když se tak 
stane též k rukám jeh" oprávněného plnomocníka. Bude-li zjištěno, že 
Jindřich D. byl agentem, který za žal'ovanou platné smlouvy mohl uza
vříti, musí býti pokl:;'d'án též za 'opra'vněna, všeliká Jiná pr'ohlášení svého 
spolukontrahenta, tedy i výtky vadnosti zboží platně a s účinnos!ípro ža
lovanou přijímati. Zda výtky ty žalo'vané d"le 'oznámil, a zda žalobkyně 
ho žádala, aby tak učinil, jest lh{)stejno. Z ,nesprávného stanoviska Vy
cházejí konečně obě niž·ší stolice c,o do otázky promlčení žaloby, majíce 
mylně za to, že místo a čas clo,dání zbožl (kblieferung) jest totožným 
s místem a časem splnění smlouvy. Zboží jest dodáno kupujícímU' tehdy, 
když kll'pujlcí nabyl disposice nad ním, aneb když mu byla aspo>ň dána 
možnost se zbožím disponovati. To plyne z nstanovení čl. 347 ohch. zák., 
dle něhož má kupnjící zhoží bez odkladu p'o dodání. zkoumati. To státi 
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se mŮŽe pouze tehdy, když kupující má také faktickou možnost k tomu 
a když tedy mu přísluší disposice nad zbožím aspoú do té míry, by ho 
mohl prozkoumati. KdYDY byl správným názor o'pačný, že dodání jest to
tožným s plněním, nebylo by taNové bezodkladné zkoumání při obcho
dech distančních, při nichž místo plnění by Dylo znaočne vzdál,eno' od 
bydliště kupuiícího, zhusta vůbec možným. Pro otázku promlčení žaloby 
dle čl. 349 obch. zák. není tedy místo a čas plnění ro'zho,21ným. Dle zji
štění soudu první stolice bylo zboží odesláno z Lublaně dne 20. srpna 
1918 a došlo do Vídně dne 24. srpna 1918. Zdali žalobkyně mohla v době 
od 24. srpna do, 27. srpna - vzhledem k tomu, že žal,oba p'Odána 27. 
února 1919 - se zbožím disponovati a Je prozk'Oumati, není "jištěno. Při 
tom vŠem den skutečnéh'O převzetí zboží (31. srpna) rozh'Odným býti ne
musí. Rozhodnými budou tu jiné m'Omenty, na příklad, kdy žalobkyně 
byla spravena o tom, že zboží do Vídně došlo, kdy obdržela aviso a ná
kladní list, neb kdy vůbec jí byla dráhou poskytnuta možnost, zboží 
převzíti. 

Čís_ 514. 

Peněžní ústav, zakonpivší ze svého pro toho, kdo upml u něho váleč
nou půjčku, papíryJéto zápůjčky proti lombardu upsané válečné zápůjčky, 
má proti npisovateli nárok na vyrovnáni plné zápůjčkové hodnoty. 

mozh. ze dne ll. května 1920, Rv I 178/20.) 

Žalovaný upsal v cervenci 1918 u žalu};cí spořitelny osmou válečnou 
půj'čku penízem 200.000 K. Spořitelna zapůjcna mu za 'účelem upsání oné 
půjčky 190.083 K: proti tomu, že žalovaný jÍ dal clo zástavy upsané vá
lečné pŮjčky. Žalobě spořitelny, domáhající se zjištění, že žalovaný ručí 
jí osobně a celym svým jměním za svrchu zmíněnou zápújčku, bylo soudy 
všech tří stolic vyh<l'Věno, nejvyšší soud uvedl pak po právní stránce 

v d ů vod ech: 

Nemůže býti pochyhno'sti o tom, že žalovaný se žalující firmou, upi
su~e pro,střednlctvím jeJím 200.000 K na osmou rak'Ouskou válečnou pújčku, 
Hzav;'el zároveň smlouvu o zápůjčku ve výŠi 190.083 K na opatření úpiSů 
této válečné p'ůjčky do naznačené výše po~řehnou, při čemž současně 
dal jí za tu t o z á p ů j č k u, z které směla dle přesně ur,čité úmluvy ža
lobkyně ďo 1. června 1922 jen 5 pmc. úroky a odtud do 1. března 1925, 
ku kterému dni měly se poukázky osmé válečné pújčky vypověděti a 
z výtěžku jich zápůjčka zaplatiti, tolik na úrocích od něho požadovati, 
koJ!ik v ten čas ž~dati bude rako,uská banka z lombardu vMečn~'ch půjček, 
do zá'stavy dluhopisy starších v,íl'ečných pújček za 20.000 K, dále pOjistku 
současně uzavřenou na 20.000 K splatných pOjišťovnou F6nix při dožití 
r~)'vněž ve vákčných p'Mčkách a konečně ony z uzavřené právě zápMčky 
opatřené poukázky osmé vále,čné půjčky. Vždyť jeho přihláška k úpisu 
ze dne 19. července 1918, za pravou uznaná, kter'Ou žalobkyně přijala a 
doznaně vyří'dila, jiného výkladu~ nedopouští, jak Hž zcela správně odvo
lací soud vyvodil. O 'O'sobním ručení dluhlka, ,,"půjčku uzavírajícího, 
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nemúže s ohledem na ustanovení §983 obč. zák. býti p,ochybno'sti. Že 
dlužník, uzavíraje tuto úmluvu, podtal s tím, že, aŽ' dospěje čas, kdy bude 
zó'půjčku vyrovnati z vyplacených pokla'dničních poukázek osmé válečné 
půjčky, které dle poukazu jeh,o v návrhu smlouvy bylo dne 1. září 1923 
a 1. března 1924 vypověděti, nebude sám hotově ničeho dopláceti, nýbrž 
že tyto poukázky plně bt>don honorovány a že z výtěžku takto získanéh·o 
zápůjčka se doplatí a on mimo uvolněné zástavy ještě snad dobere, bylo 
toliko motivem, proč smlouvu uzavíral. Tento motiv mnsí ale vedle S 901 . 
obč. zák. zůstati na smlouvu bez vlivu, když výslovně nebYlo ujedána, 
že se osobní závazek vylUČUje a žalObkyně, kteráž mu valutu zápŮjčky 

vyplatila, tím. že o,patřila proň a p'održela k jeho poukazu hned v zástave 
za poskytnutou zápújčku poklaďniční p,o'ukázky osmé válešué půjčky ve 
výši [00.000 K, ua tuto a další zástavy současně dané má zústaH nbme
zcna. Marně p.opírá žalovaný úmysl, uzavříti záp,ůjčku, -a pouka'Zu~'e na to~ 
že v depositním listu vyl10učil os,obní ručení. Smlouva uzavřena byla při' 
jetím jeho nabídky z 19. července 19[8, kdY' o státním převratu nebylo 
ani tušení. Že po nastalé změně ve státoprávních poměrech až v Hs tO" 
pad u 1918, jak do'znal vyslovně, odepřel osobní ručeni, nemůže přivo
diti změnu původní smlouvy, poněvadž od ní jednostranně ustoupiti ne
mohl a z projevu toho také nikterak usuz'ovat; nelze, že by tento úmysl 
byl měl hued původně při uzavírání smlouvy v červenci 1918, když zji
štěno, že o vyl,oU'čení .osobní závaznosti za záp'ůjčku vůbec řeči nebyLo. 
Správně vyvodil také odvolací soud, že valuta žalobkyní byla žalovanému 
vyplacena tím, ze D'patřena ,proň upsaná jím suma osmé válečné 'půjčky 
a že 'Odevzdání stalo se vedle § 428 obč. zák. prohlášením, jelikož ode
vzdání poukázek žalovanámu a přijetí jich zpět do ruční zástavy odp~dlo, 
když žalobkyně depositním listem Jí podepsaným, tudíž prokazatelným 
způsobem pWjcvila, že opatřené poukázky pokladniční drží nyní jménem 
žalovaného jak'O vlastníka v základě jím zřízené jí zástavy. Právě s obfe
dem na to, že odevzdání tímto způsobem se stalo. nemll?'e tu býti ani řeči, 
že by dle § 1,049 obč. zák. zhoršení stavu věc! šlo na účet žalující, ani 
k tomu nehledě, že zhoršení, jáké právě dotoené ustanovení má na mysli, 
ani nenastalo. Opatřené pokladniční poukázky zůstaly jimi právě tak jako 
byly původuě, jejich nominclní hodnota se nezměnila, třeba kursovnf ho,d
nota (cena) poklesla. Žalobkyně měla žalovanému O'patřiti a odevzdati 
úpisy osmé válečné pújčky, ty také opatřila a pro žalovaného drží, majíc 
je v zástavě dle smlouvy s ním uzavřené. Nestačí-li podle nynějšího kursu 
jejich cena na vyrovnání žalovanému, k jehO' žádosti na zakoupení jich 
poskytnuté zápůjčky, n·emúže z toho žalovaný nikterak odvozovati, že 
za poskytnutou zápůj:čku neručí osobně, nýhrž' jen zástava samotná, když 
nic takového se žalobkyní ujednáno. nebylo. Ostatně ať jest právní jednání 
mezi stranami spornými upsáním válečné pújčky uzavřené jakékoli po
vahy, ať jest tu smlouva mandátní nebO' komisionářská, v každém pří
padě nesl neb'ezpečí žalovaný sám, jsa povimen nahraditi, co ~en, jenž 
jeho příkaz vyplnil, zaň vynaložil. 

Civiln! rozhodnutl II. 19 
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ěts: 510. ----------

I(d? ~,zavír~ Sm:O~Vll -pro společnost s o, r. dříve, než byla zapsána 
do relstnku, zjednava pro spoJ~čnost bnde-Ii zapsána. smluvní nároky 
dle zásad o nezmocněllém jednatelstvi. 

(Rozll. ze dne ll. května 1920, Rv I 219120.) 

Žalující odštěpný závod vídeňské společnosti s r. o. uzavřel dne 9. čer
vence 1919 svým jednatelem se. žalovaným majitelem domn nájemuí 
smlouvu, j,íž najal od I. srpna 1919 řadu místností ku provozu továrny. 
K nastěhování žaluiící, jež mělo se státi dne 17. srpna 1919 však tohoto 
dne nedošlo, ježto najatě místnc,sti nebyly toho času ještě voiny. Místnosti 
9::ly ,žal~jící firm,ě odevzdány teprve duem 30. září 1919. Žalující od
stepny zavod, Jenz byl v tuzemsku zapsán do rejstříku dne 19. září 1919 
domáhaJ se ~alo:bou, podan~n dne 27. listopadu 1919, náhrady škody, jei 
mu bY,la zpusobena opozdeným odevzdáním najatých místností. P r o
e e s n t s o udp r v é s t o I i c e žalobě vyhověl, shledav zavinění na 
straně žalovaného a příčinnou souvislost se zpúsobenon škodou. 2alo' 
vvaným v:,nesenou námitku nedostatku aktivní" legitimace vyvrátil pak 
!emlto d u vo d y: Nedostatku aktivní legitimace k požadování náhrady 
skody za dobu oe! 14. srpna do 19. září 1919 tu není, 11Javní závod žalující 
strany 'Jest v obchodním rejstříku .ll obchodního soudu ve Vídni zapsán 
již od 23. září 1912 a opověď odštěpného závodu u obchodního soudu 
v Praze stala se dne 30. června 1919 a dnem 19. září 1919 byla proveckna; 
pro posou'zení legitimace k uplatňování nároku žalobniho jest rozhodným 
okamžik podání žaloby a v této době byla žalnjící strana již řádně do 
rejstříku zapsána. O d v 'O I a c í s o u d rozsudekpotvrdH a odůvodnÚ 
aktivní legitimaci t a k to: Co se týče· vytýkaného nedostatku aktivní Iegi
hmace na straně žalUjící firmy k zažalování škody a ušlého zisku za dobu 
o~,14. srpn~ do 19. září 1919, kdy teprve žalUjící firma do obchodního rej
stnku zapsana byla, dlužno uvésti toto: Záko.n o obchodních společnostech 
s 1'. o .. ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák. neupravuje, ·otázku iohledně 
platnosti smluv takovýchto společností před zapsáním jich do oheho,cl'" 
ního rejstříku Dlužno tudíž otázku tu p'osuzovati dle obecnýc'h norem 
právních. Není důvodu ani předpisu, hy byly vylo'učeny smlouvy ve pro
Sl}~ch takovýchto společností, které dosud v obchodním rejstříku za
psany neJsou. V tomto případě jde o odbočku cizozemské obcho,dní spo
lečnosti s r. o. Pokud výslovně zákon nestanoví obmezení mají cbo
zemské právuické ,osoby touž způso;!J,Host jako tuzemské k uabývánípráv 
a závazků (§§ 26 a 33 .obč. zák.). Soudce prvý zjistil, že je nesporno že 
náljem~í ~mlouva uzavřena byla mezi spornými stranami, a žalovan"j'T' ani 
net,:rdl, ze by snad bYl uveden v omyl ohledl1ě svého spolukontrahenta. 
Dluzno tedy mHi za to, že v příčině té hyl mezi stranami naprostý sou
hlas, čehož oivšem nutným důsledkem jest, že práva a závazky založeny 
byly SillL}OUVOll nájemní jedině mezi sp·o;rnými' stranami a nikoliv mezi 
žalovan}rlTl a osO'bami, žalující firmu při uzavírání nájemnÍ' smlouvy za
stupujícími, a že zápisem db obchodního rejstříku práva ze smlouvy 
sama od sebe přešla na žalující' firmu. Nebylo tedy potřebí, aby práva 
tato osobami, jednajícími za žalující firmu, jí teprve postoupena byla. 

291 

Když tomu tak a žalující- firma podala žalobu až po zaplSU do obchodního 
rejstříku, je námitka nedostatku aktivní legitimace bczduvodnou. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání - mimo jiné· z těchto 

dúvodů: 

Žalovan~r tvrdí s hlediska dovolacího důvodu § 503 čÍs. 4 c. ř. 5., že 
žalujíd strana nebyla zpásobilol1 uzavříti vlastním jménem mocmllí 
smlouvu s ním a že tedy nemohla nabýti práv z této smIc.uvy, pokud se 
týče z porušení' jejího, poněvadž v době uzavření smlouvy nebyla ieště 
zapsána v obchodním rejstříku a ani jednatel její Dr. K., podle dovolatc
lova tvrzení nájemní smlouvu s ním uzavřevší, ani hJavní závod, majÍCÍ 
sídlo své v Dolních Rakousích, nepostoupili žalující straně nároků ze 
smlouvy té prati žalovanému. Podle § 2 zákona ze dne 6. hrezna 1906 
čÍs. 58 ř. z. -o spole-čnoste-ch s ručením nmczeným o'všem tuzemská spo
lečnost s r. o" neexistltje ,před zápisem do obchndního rejstříku a podle 
§ 107 téhož zákona závod cizozemský může v tUJzemsku prostřednictvím 
své odbočky prav'ozovati obchody toliko, jestliže si před tím opatří zápis 
této. odbočky do rejstříku příslušného obchodního soudu. Ze souhlasného 
přednesení obou sporných stran však vysvítá, že žalujíCÍ odbočka v do,hě 
uzavření nájemní Smlc.llvy už fakticky existovala. Z § 2. zákona o spo
lečnostech s r. o. vysvítá, že smlouvy ve prospěch společno,sti takové, 
ero rejstříku obchodního ještě nezapsané, nejsou zásadně vyloučeny. 
Osohy, jednající při tom jako zástupcově společno:sti, sluší v té příčině 
pokládati za jednatele bez příkazu ve smyslu čí. 55. obch. zák., pokud se 
týče §§ 1035 a 1039 ob6. zák.; uzavřené smlouvy isou platné za jejich 
osobního solidárního ručení a jso.u pro spo.Jukontrahenta závazné. Smlouva 
nájemní ze dne 9. července 1919 byla dle souhlasného vS,slovného před
nesení obou sporných stran uzavřena mrczi žal,ovan}rm a žalující odbočkou, 
čemuž nelze jinak rozuměti, než, že Dr. J<., kterýž osobně uzavřel O'llU 

smlau'vu s žalovaným, učinil tak platně pro žalující odbočku. Již tím, že 
tato odbooČka podala, když už byla v obchodním rejstříkn zapsána, ža
lobu o l1áhmd1u škody proti odpůrci, schválila dO,datečně onu trhovou 
smlouvu a převzala práva i závazky z ní plynoueí. Dovolatel tudíž mylně 
se domnívá, že žalujid strana nemá aktivní legitimace k žalobě. 

Čís. 516. 

Od dohody na dobrovolný rozvod nemůže 3ni ten ani onell manžel 
jednostranně ustoupiti, byť by úmluva nebyla dosud soudně schválena. 
Sóudní schváleni nemá významn konstitntivniho. 

(Ro,zh. ze dne ll. května 1920. RII 82120.) 

Manželé smírem při líčeni proje\TjJi souhlas s dobro:volným rozvodem 
a dohodli se též -a svém majetku. Napo,tomní vyj-ádřcní manželky, že se 
smírem tím nesouhlasí, a že prosí, by na základě jeho nebyl povol<en roz
vod manželství, s o udp r v é s t o Ji, c e nevzal na vědomi, ježto uzavřené 
porovnání nelze měniti iednostranným vyjádřením. Rek II r sní s o u d 
potvrdil usnesení prvého sondu. D II vod y: Jest sice správno, že podle 

19' 
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§ 103 a 105 obč. zák. muze býti povolen rozvod v řízení mimosporném 
Jen na společnou žádost obou manželú a že se musí mimo to. předem do~ 
hodnouti o uspořádání majetkových poměrů. To vše se však zde stalo, 
poněvadž smírem, uzavřeným při líčení dne 14. února 1920 oM strany 
souhlas s rozvodem projevily a též o svém majetku se dohodly. Tato 
smlouva jest pro strany závazná, jako každá jiná smlouva. Jelikož žalo
vaná neo·dporuje smlouvě pro neplatnost, nýbrž toliko prohlašuje, že s ní 
nesouhlasí, nepřihlížel prvý soud právem k tomuto jejímu prohlášenÍ. 

Ne j v y š'š í s o u d nevyhovčl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Usnesení v udpor vzaté, jímž bylu potvrzeno usneseni prvého soudu, 
vydané v nesporném řízení, neodporuáe zákonu a jest proto dO,volací 
stížnost pro nedo'statek podmínek § 16 nesp. říz. neodůvodněna. K vý
voďům dovolací stížnosti dlužno podotknouti ještě toto: Nelze přisvědčiti 
k ná:zoru stížnosti, že platnost dohody manželů o dobrovolném rozvodu 
manželství od stolu a lože závisí na povolení soudu. Nesprávnost stěžo
vatelčina tvrzení vyplývá z ustanovení § 103 obč. zák., jenž kategoricky 
předpisuje, že manžellim, jsou-li s rozvodem srozuměni a o podmínkáoh 
dohodnuti, soud rozv:od pov,olíti m u s Í. Z toho dlu·žno usuzovati, že povo
leni souďu, které bez dalšího šetření musí býti dáno a vedle § 105 obe. 
zák ve spisech zaznamenáno, není soudním nálezem povahy konstitu
tivní. Názoru tomu nasvědčuje také ustano,vení § 3 dvorského dekretu 
ze dne 25. srpna 1819, čís. 1595 sb. z. s. a § 3 nařízení ministerstva spra
vedlnosti ze dne 9. prosince 1897, čís. 285 ř. zák., týkajících se řízení ve . 
sporných věcech manželských, z nichž pdyne, že, zdaří-li se pokus smíru, 
který soud po,vinen jest učiniti, nepovoluje dobrovolný rozvod soudce, 
nýbrž žalo,vaný manžel. Vzhledem k tomu nelze »povolení" soudu poklá
dati za nic jiného než za potvrzení, že předpoklady pro dobrovolný 
rozvod, který provedli oba manželé souhlasuou vůlí, jsou Splněny, a že 
právní účinky rozvodu dnem potvrzení počínají. Neprávem se ·domnívá 
stěžovatelka, že do té doby, dokud okresní soud rozvodu nepovolil, může 
každý z manželů vzíti návrb zpět a rozvod pak povolen býti nemůže. 
Svo,liHi jeden manžel k návrhu druhého manžela na dobrovolný rozvod 
a dohodli-li se oba o uspořádání majetkových poměrů, nemá žádný 
z nich bez svolení druhého práva, od smlouvy odstoupHi pouze proto, že 
si' tOl do;datečnč jinak rozmyslil, a jest zajisté zřetelem k. §u 7 cH. nařízeni 
ministerstva spravedlnosti, pokud Se týče k 'šu 8 shora uvedeného dvor
ského dekretu sborový soud prvé stolice, li něhož se manželé za sporu 
o rozvod manželství od sto.tu a lOže dohodli na dobrovolném Jozvodu, 
nejen oprávněn, nýbrž i povinen povolení k němu jim ďáti. Mylně má 
tedy stěžovatelka za to, že spisy měly býti odstoupeuy okresnímu soudu, 
aby dal povolení k rozvodu. 

Čís. 517. 

Nárok příjemce p,eněžni zásilky proti poště na náhradu škody z vý
platy nepravých bankovek jest vymáhati pořadem práva. 
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(Rozh. ze dne II. květnali)20~R Tr9S/LOl: 

Žalující firmč vyplatil poštovní úřad poukázku v bankovkách, z nichž 
dle tvrzení žalující byly 2 bankovky padělané. Žádost žalující, by padě
.lané bankov'ky byly vyměněny, poštovní ředitelství zamítlo, ježto pl"í' 
není prokázáno, že padělané bankovky byly vyplaceny pošlou. Proti ža
lobě na poštovní erár vznesl žalovaný námitku nepřípustnosti pořa-du 
práva, jíž soud prvé stolice vyhověl' a žalobu odmítL Důvody: 
2alobce zakládá svůj nárok na § 213 lit. c) poštovního řádu. DIe § 219, 
odstavec druhý, téhož řádu, lze nastupovati pro nár,oky, zakládající se na 
poštovním řiidu, proti eráru teprve tehdy, byl-li vyčerpán pořad stolic 
správních. Ježto žalujicí ani netvrdí, že by byla napadla opravným pro
středkem rozhodnuti poštovního ředitelství, jímž nebyl uznán náhradní 
nárok proti eráru, jest námitka nepřipustnostÍ' pořadu práva opodstatněna. 
Rek u r sní s o u ď zamítl námitku nepřípustnosti pořadu práva a na
řídil prvému soudu, by ve věci j,ednal. D ů vod y: Domáhati se náhrady 
pořadem stolic správních jest 'Oprávněn pouze odesílatel, nikoliv příjemce 
poštovní poukázky (§ 217 pošt. řádu). Zde však uplatňován jest náhradní 
nár-ok pHjem1cem, j.emuž pešta neručí dle zásad poštovního fádu; nýbrž 
dle předpisů práva občanského, ježto platila způsobem vadným, vypla
tivši příjemci bankovky padělané. Tím, že peníze, od odesílatele přijaté, 
smí-sNa se svými peně'zi, stala se pošta jich vlastnid, nejsou to více peníze 
poukazatéle a přichází proto v úvahu jedině poměr mezi příjemcem a 
poštou. Pošta ručí tu jako každá jiná osoba, jež plnila penězi padělanými 
na místo pravými a múže b3'Tti na ni naléháno pouze cestou sporu. 

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

Dů vody: 

Otázku přípustnosti pořadn práva rozhodl relmrsní soud ve věci samé 
správně. Žalující fi'rma nebyla odesílatelkou sporné peněžní zá.silky a proto 
pro ni, hledíc k 'předpisu § 217 odstavec druhý poštovního řádu, říz.ení, 
upravené §§ 218 a 219 poštovního řádu neplati a § 219 odstavec druhý 
poštovního řá!du není na závadu, by žalobuí námk neuplatňova.l.a pořa
dem práva. 

Čís. 5i8. 

Nemohl-li zaměstnanec opětovně konati službu pro ouemocneUl, pří
sluší UlU mzda za prvý týden jednOho každého onemocuění (§ 11.54 b) obě. 
zák.), byť i onemocněni byla do jisté. míry v příčinné souvislosti, jen když 
PO jednom každém onemocněni hyl lékařem nznán za zdravého a práce' 
schopného. 

(Rozh. ze dne 1. května 1920, Rv II 102/20.) 

Žalobce, jenž zaměstnán byl po řadu let u žalované důlní společnosti, 
onemocněl roku 1919 bez vlastní viny čtyřikrát za sebou a to v době 
od 10. února do 16. února, cd 20. cIco 26. únma, od 5. do 19. března a ko
nečně od 24. hřezna do 4. dubna. Žalobě, již domáhal se mzdy za 4 první 
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týdny on,cmoclJčnr,-VVmn~rll'roce~sjfTscnlIT1JfVE'STOlTcc-UOU;w~~ 
p-O-kud šla o náhlfadu mzdy za prvé t}Tdny prvé-hO' a čtvrtého přÍ-padu onc
moenění. D li vod y: Jde o.· otázku, jak vykládati ustanovení- § 11..'34 b) 
obč. zák. Strar.a žalovaná jest toho názoru, že žalobci nepřísluší náhrada 
mzdy za druhé, třetí a čtvrté onemocnění, jednak z toho dúvcdu, že mezi 
jednotlivými Qnemocněními neuplynulo 14 dní a jednak ,proto, že prvá tři 
onemocnění tvon vlastně jednu nemoc, t. j. že druhé a třetí onemocnění 
jest vlastně pokračováním 'Onemocnění prvého. Co. se týče důvoďu stra-
nou žalovanou uplatňovaného, že totiž dle ustanovení § .1154 b) obč. zák. 
musí mezi jednotlivirmi onemocněními býti doba alespoú 14 dní, Elá-l-l 
žalobce podržeti nárok na mzdu za Dozdější onemocnění, jest dle názoru 
sOll'du' tenio výklad § 1154 b) o.bč. zák. docela neodúvodneným. Nebol 
ustanovení tohoto paragrafu o předchozí 14denní práci jest pouze pud
mínívou, která nárok na náhradu mzdy zakládá, a uvedená Ihúta jest zna-
kem trvalejšího zaměstnání. Jakmile však náro-k ten uplynutím neiméně 
14denní dopy pracovní jest založen, trvá dále po. celou dobu praccvní. 
Tento výklad statě »nach mindestens 14 tagiger Dienstleistung« OSDra
vedlňuje též obdobné ustanovení § 1156 obč. zák. ve znění noveHsovanfm 
a § 8 zik. ze dne 16. ledna 1910 čís. 20 ř. z. -o oheh. pomccnících. Ne~ přes 
to přiřknu] soud žalobci náhradu mzdy pouze za prvé týdny oncl11ocnč1ií 
prvého a čtvrtého, nikoliv však za. prvé týdny onemocnění druhého a 
třetího a to preto, že vzal na základě výpovědi svědka Dra .Jana C. za 
prokáz:rno, že prvé tři nemoce navzájem spolu souvisely a tvořily vlastně 
jednu chorQbu. Onemocněl totiž žalobce nejprve dle udání jmenovaného 
svědka na furunkl na krku, po jehož čiÍ-stečném zhOjení nastoupil se svo
lením svědka práci, hlásil se však po. nělcoJika dnech opět nemocným a 
konstatoval svěde-k na žalobci zánět žláz na -krku, -kterýžto zánět byl po
kračováním furunklu. Rovněž i třeli případ choroby žalobcovy po pěti
denní přestávce - hnisavý zánět žláz - byl -dle udání svědka pokračo
váním první choroby. ZálcollrJdárce mluyí v § 1154 b) obč. zák. výslovně 
o nemoci (Krankheit) a nikoliv o onemQcnění (Erkrallkung). Následkem 
to11.o dlužno přes účel zákonitého ustanovení, chrániti hospodařsky slab-
šího před sil.něj!ším, .dělnika před zaměstnavatelem, míti za to, že dle 
§ 1154 b) Qbč. zák. přísluš.í dělníku nárok na mzdu jenom tehdy, když mu 
bylo bez jeho zavinění zabráněno v práci nemocí a, opakovala-li se pře
kážka, ž,e- by se muselo jednati o různé nemoci, nikoliv však pO,uze o "roz-
ličná onemocnění, která jsou jen různými stadiemi jedné a téže nemcci 
(choroby), jak tomu je v tomto případě, tedy jednou chorobou. By!. i by 
nehylo, jak již shora uvedeno a odůvodněno, zapotřebí, by mezi jednotli
vými nemocemi uplynula přestávka nejméně 14denní, přece jenom dlužno 
trvati na tom, aby se jednalo o různé druhy nemocí, které navzájem spolu 
souvisejí. Kdyby se mělo přisvědčiti žalobcově nároku, že mu přísluší 
náhrada za mzdu za druhé a třetí onemocnění, pak hy bYlo obmezení ná-
r,oku na mzdu v § 1154 b) obč. zák. na jeden týden zcela bezvýznamným 
a mohlo by této výhody, která, byť i sloužiLa v prvé řadě k dobru zaměst
naných, prospívá nepřímo též zamsětnavateli tím, že přispívá -k rychlej-
šímu uzdravení a zotavení se onemocnělých pracovních sil, zneužito. býti 
tím, že by dělní'k, který by se po nplynut! prvého týdnu plně neuzdravil, 
dostavil se do práce,přemúhl by svou slabost tak dalece, že by nějaký 
čas, byt i jen j'eden den pracQcval a tím by nabyl opět nároku na mzdu 
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TraCU. Při' tom nelze ani přibližně o.Jha-dnm,ti dosah násl.cdkú, 
které by takovýto vý-klad§ 1154 b)obč. zák. v zclravctnim ohledu v kru
zích dělnictva míti musil. Za první t}'dny prvé a čtvrté nemoci, 1,;Jeré, jak 
soud na základě výpovědi svědka Dra Jana C. za prokázáno vzal, SPOlll 
nikterak nesouvisejí, onemocnělf žalobce ve čtvrtém případě na rheuma
['SIT!US, přísluší však žalobci nárok na náhradu mzdy ve smyslu § 1154 ll) 
,obč. zák. ve výši za nesporně uznanou a sice z důvodů shora uvede
ných. O d vol a c í s o u d vyhověl žalobě v plném rO,zsahu. D II v ,) d y: 
Odvolatel spatřuje nesprávné právní p,osouzení věci a nesprávné ocenění 
důkazú v tom, že prvý soudce žalobci nepřisoudil mzdu za první týden 
druhého a třetího onemocnění, maje za to, že jde tu Q. tutéž nemoc jako 
při prvním onemocn'ění. Odvolací soud u~nává odvolání z~ o~~v?dněnvo. 
Neboť jest sice výpovědí znaleckého svedka Dra Jaua C. Zlisteno, ze 
druhé a třctí onemocnění s prvním souviselo; přes to však nelze mluviti 
o jedné nemod po rozumu zákona. Právem odvolatel na to poukázal, že 
i při chro,nickýph nemocech jako na př, rheumatismu, ačkoliv ide o tutéž 
nemoc, přece každý záchvat dlužno [',:ovažavati za zvláštní onemocně1lí 
po rozumu zákona. Že by se měl činiti r,Ozdíl mezi »Krankheit« a )}Erkr~n~ 
kung", jak to učinil první soudce, dle mínění odvolacího soudu neoc1PQv1da 
zá-konu, ježío, tento, jak odvolatel .. správně upozorňuje, na př. v ~ 1156 
obč. zák. užívá slova ))crkrankung«, ačkoliv smysl slova je patrně tentýž, 
jako v § 1154 b) 'Obč. zák., kde se užívá slova ))'K'rankhei-t«. V p'řÍpadě, 
o který se zde jedná, dokázáno jest výpovědí svčdka nr. C., že žalobce 
byl po první1n. a druhém onemocnční jím pokaždé uznán za' schopného 
k práci. Z toho plyne, že žalobce musil musil býti považován za ~lo~ěka 
zdravého a že druhé a třetí DuemOCll;(mÍ dlužno považovati za novc. treba 
první nemccí vyvolanéonemocnení. Že by žalobce v1'hody v § 1154 b) 
obč. zák. byl zneužil tím, že se do práce dostavil, ačkoliv ještě zdráv 
nebyl jest vyloučeno, iežtQ, jak svědkem Drem C. dokázáno jest, tento 
ho, sá~ za schopna k práci považoval. Žalobce má tudíž nárok i na mzdu 
za první týden druhého a třetího onerriocněr.'Í. 

Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl dovolání, poukózav k dúv.odúm soudu 
odvolacího. 

K žalobě pro rušení patentu povoliti lze dle zákona ze- dne ll, ledna 
1897, čís, 30 ř, z, zabezpečovací opatření jen, bylo-Ii mimo jiné osvědčeno 
rnšení vědomé a '- jedná-li se o dřívějšíbo uživatele dle § 9 zákona -
bylo-li osvědčeno, že nebyl uživatelem bezelstným nebo že využíval pa
tentu v míře rozsáhlejší. 

("I<ozh. ze dne 18. května 1920, R I 280í20.) 

Žalobce domáhal se uznání práva patentního, jež mu byLo propújčeno 
dnem 15. prosince 1915, zastavení rušení tohoto práva a prohlášení před
mětú rušebních za propadlé proti žalovaným, kteří již od r. 1913 užívali 
vynálezu ve svém závodě. Návrhu jehů, by povoleno bylo prozatímní 
opatřeni úschovou spo.rných strojú s o udp r v é s t o li ce vyhověl, shle
dav nárok osvMčeným, ježto, navrhovatel předložil listiny patentové; ne-
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bezpečí pak spatřoval osvědčeno dopisem zástupce žalovaných.R e
k u r sní s o II d návrh zamítl. D ů vod y: Rekursní soud neshledává že 
by potřebná osvědčení byla podána. Na jevě zdá se to rekursnlmu so~du, 
pokud jde o nebezpečí. Návrh tvrdil, že' jest nebezpečí, že bY žalovaní 
stI~oje, o něž jde, moh),j tak pozměniti, že by se jich totožncst, pokud Se 
tyce souhlasnost se strOji patentovanými nedala vÍCe zjistiti anebo jen 
s velkými obtížemi, obává se tedy nebezpečí ve smyslu § 381 čís. 1 ex. ř. 
a prvý souci shledává 'Osvědčení tohoto nebezpečí v dopise zástupce ža-
10.vauýeh ze dne 5. únOra 1920. Z tohoto dopisu však nelze nic takového 
vyčísti, ueboť v něm žalovaný uplatňuje pouze svá vlastní domnělá práva 
na patentGvaný vynález, tvrdě se býti spcluvynálezcem a zároveň dří
vějším bezclstným uŽÍ'vatelem (§ 9 zák. pat.). Že by žalovaní obmýšleli 
str~j~ změniti, z dopisú nijak neplyne, ani že by k tomu měli příčinu, 
SPI S e set a m t o tož n o s t s pat e n t y z ř etc I n ě d o zná v á. 
Jiné osvědčení nebezpečí než oním dopisem nabídnuto nebylo. Pouhá ni
čím nezaložcná domněnka však nestačí. Mimo 10 otázkou, zda vubec lze 
stroje tak změniti, by v nich patentovanou myšlenku nebylo lze 
už seznati, což hy mohlo osvědčeno býti jen znaleckým dobrozdáním 
návrh se ani nezabývá. Ale ani nárok nejeví se· osvědčen. Pro praVidelnÝ 
případ podávaly by sice osvědčeni patentní listiny, avšak tu nelze pře
hlížeti, že jde o případ, kde žalovaní tvrdí, že jim přísluší právo dřívčjšiho 
bezelstného uživatele dle § 9 pat. zák., a žalobce již v žalobě d o zná v á, 
že žalo van f ji Ž o ,d r. 1913 v y II čÍ I e z U' ves v é m z á vod ě II Ž Í
va j í, kdežto jeho patenty datují se teprv od 15. srpna 1915, ale tvrdí 
arci, že nepoctivě, ježto prý mu vynález ten odcizili, kdežto. oni' tvrdí, 
že js:ou spoluvynálezci a že tedy ho užívali bezelstně. Aby tedy osvědčil 
žalobce svuj nárok na prcpadnutí užívaných žalGvanými strojú, o kte~ 
ré právě jde, musil by osvědčiti I s t n é {nepoctivé) vzetí vynálezu 
v užívání, o kterouž otázku' však se návrh niďak nestará. Kdyby však i bez 
iniciativy návrhu mělo býti sáhnuto až k vědeckým důkazúm žaloby, pak 
dlužno říci, že dúkazy ty, nedadouce se ihned provésti, nejsou způsobilé 
k osvědčení (§ 274 c. ř. S., § 78 ex. ř.). O opatření dle'§ 105 pat. zák. zde 
nejde. 

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

Důvody: 

Správně pO,ukázal rekursní soud k to-mu, že ani nároku ani nebezpečí 
navrhovatel neosvědčil tak, aby prozatímní opatření povoleno býti mehlo. 
JakkoH jsou k zabezpečení práv vlastníka patentu dle ustanovení zákona 
ze dne 11. ledna 1897, čís. 30 ř. zák. přípnstna prozatímuí opatření i taková 
která upravena jsou zvláštním předpisem zákona patentního i on~ 
jež normována jsou exekllčním řádem, přece nevyhověl n_avrhovatel pod
mínkám pro povolení takovéhG opatření ani dle toho ani clle onoho zá
kona. Podle ustanovení § 105 pat. zák. dopouští se opatření k zabezpečení 
patentn.ího práva pro.ti jeho rušení i při soukromoprávním hájení, jelikož 
tu dle § 108 téhož záko.na obdoby užíti jest toliko tehdy jsou-li i tu dosta
tečné dúvody, by se za to mělo, že odpÍlrce navrhovatele dopustil se ta
kového rušení, které by jinak zakládaÍo přečin, tedy po rozumu § 97 pat. 
zák. rušení v·ě d o m é h o. Účelem jeho pak jest, zachovati předměty nebo 
prostředky, jimiž s,c rušení děie. nezměněny a zameziti ncb překaziti dalš{ 
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rušenÍ. Poněvadž v případě, o kter~' se zde jedná, navrho;ra!el zaj~šť?
vadIlo opatření v žalobě, na niž se i v návrhu svém odv:olav~ tvrdl, :::e 
odpúrci užívali jehG VY?álezu }ž, d,ří,,~, n_~ž mu ~yl patent ~delcn; ba ze 
činili přípravy k takcvemu uZlvam JIZ dnve, nez patent P rl h I a s ll, a 
z dopisu,navhrovatelem samotným př~dloženého, ;,y?vítá,. že tomu tak 
-kutečně j.esl a že také odpůrci z toho dUVGdu upI,atnllJI pro:l1. navrhcvatch 
~patření nárok jako předchozí v u~ivatcolé ,:,edle § 9, v,at. ;ak.'l ,:,u~.'labY 
navrhovatel, aby proti nim osvedcli SVll] nar:ok, osve~cl-h,. ze OQPUrc:~h"',h~ 

. k o I i bez e I s t n ě počali patentu v tuzemsku uZlvaÍ1 nebo. k UZlVan: 
:'a~ovému činili přípravy přcd jeho přihláškou, popřípadě, alespoň že '!y
užitkovávají vynálezu netoHko- k potřebám, v 1 ~,s t II vl h o provDzOvan1, 
nýbrž v míře rozsáhlejší. Neboť jen v tako'!em pnpade ~ylo by tu vedle 
'> 95 odst. b) pat. zák. rušení se sllany predchozlCh uZlvatelu a patent 
tčinkoval by dle § 9 pat. zák. i prol! nim. O~u.Gkolnost ?avr~ov~tel Slee 

tvrdil, avšak nikterak ne o s věd c ll, •. OS,::~dCI>V len predlo~enyml" pa
tentními listinami, že mu určitý patent pnslusl. OkGlnostl druhe, pak, ubec 

i netvrdí tím méně ovšem osvědčuje. Po:něvadž Jen tím zpusobem byl 
an, d o o -d v • - byl 
by nárok jeho v tomto p'řípadě proti 'O purcum osve cen, sp!a;n~ 
rekuy'sním soudem návrh jeho zamítnut, ježto bez ,tohoto osvedce,n~ na
vržené opatření zajišťo.vac1 ani podle § 105 .pat. z~~. po::.o~eno ?y!' ne~ 
může, třeba dLe tohoto zákonnébo předpisu nebezpe.cl zvl~ste osve?:covah 
netřeba, neboť spočívá již v tom, že rušení patentmho prava se deJe} hy
lo-li ovšem osvědčeno. Nedostá~á-li se tu p~edpo,~ladu, k_ povol;Ul na~ 
vrhovaného opatřeni ani podle zakona patcntmho, tlm mene ho I~v uznah 
poclle předpisu řádu exekučnihG. Tento požaduje vedle ustan_o,::cm. §§ 381, 
389 390 ex. ř. nejen ·osvědčení nároku, nýbrž 1 nad to osvedce~l nebez~ 
pečl. Ohledně nár>oku platí totéž, c~ !ečeno již dříve.v> Sprá~te dodav~, 
k ternu rekursní soud, že nebylo osvedceno am neebzpecl, Jak , ~81 eX. r. 
předpisuje. Že nebylo osvědčeno nebezpe'Či dle čís. 1 § 381 ex: r; hstem, 
o který se návrh opíral, rekursní sond již výstižně uv:dl, a reV1S?1 rekurs 
dále už ani v odpqr neběře, nýbrž poukazuje len na skodu,. ktera mu o po: 
užíváním strojú vzchází a která jest s ohledem na maJetkovy sta~ ?dpnrcn 
nenahraditelnou {čfs. 2 oS 381 ex. ř.l. Než navrlrov~te~ neuplat~uJe ~roh 
odpůrcům odškodňovacího nároku, nechce takéopatremm takovyto ~arok 
zabezpečiti, nepadá tu· tudíž maj.etkový stav odpurcú ~bec na vahu a 
zákon také v odstavci> druhém § 381 eX. ř. má na mySli Jmakou ~e,:ahra
ditelnoll škodu,. která hrozí nároku ne pell ~ ž i t~ mU. Tak,o;,e, skody 
navrhovatel vubec neuvedl. Uvedl jen, že hrozl mu skoda sOllteznym pro
dejem výrobkll. Avšak ani tu netvrdil, že by škoda ta byla n,:,n~hradl
tel~ou, hledě k nemajetnosti odpúrcÍ1, tím méně v návrhu to osvedclÍ. , " 

Čís. 520. 

Ředitelství státních drah nemá ani způsobilosti ke sporu, aui způso
bilosti státi k sGndu. By tento poklesek v žalobě byl odČině?, lze neip~ve 
vyzvati žalobce by se vyjádřil a žalobu upravil po té stran ce, kdo lest 
v pravdě žalová~, načež po případě dlužno postupovati dle § 7 c. ř. s. 

(Ro.zh. ze dne 18. května 1920, R I 290/20.) 
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Procesní sou prv ce 
se na ředitelství státních drah náhrady škody ze SI11louvy dopravní, nza
vřené v únoru 1918. Od vol a c í s o II d zrušil rozsude'k soudu prvé sto
lice a vrátil mu věc, by, v:Y'čkajc právomo,ci, ve věci dále jednal a ji znovu 
rozhcdl. D ů vod y: Spr;ivný jest názor, že ředitelství státních drah není 
právnickou osobou, TI:)brž pouze úřadem, zastupujícím erár jako vlastníka 
a provozovatele stútnkh drah; yždyf ředitelství samo- nemá vlastního 
jmění, ncmů'že tedy bý"ti subjektem prá,y a závazkú, postrádá tedy zpú
sOlbil:osti býti stranou a nemá protc zlJúsnbilosti procesní. I( tomuto nedo
statku procesní způsobilostí' dlužno, dle § 6 c. ř. s. hleděti v každém období 
rozepře z povinnosti úřední a, nelze-li ho odstraniti, dlužno dle § 7 c. ř. s. 
vyřknouti zmatečnost řízení. Z přednesu obou stran, zejména též ze ža
loboo;va lwohlášení v sd'ělení odvolacím, však plyne, že žaloba směřuj-c 
vlastně proti eráru jakožto vlastníku státních drah a že ředitelství těchto 
drah bylo uvedeno jako strana žalovaná nesprávně jen proto, že je ond
nem, erár zastupujícím. Kdyby tento stav, který patrně obě strany měly
na mysli, byl též formálně jasně vyjádřen tím způsobem, že by žalobce 
žalorhu opravil v ten rozum, že žaluje erár, a kdyby tato oprava žaloby 
byla připuštěna, byla by uvedená vada odstraněna, poněvadž finanční 
proknratura, která zastupuje erár, celý spor jako zástupkyně strany ža
lované provedla. Aby žalobce přesně označil, koho žaluje, jest zde tím 
více třeba, .poněvadž podkladem žaloby jest skntkový děj z doby před 
28. říjnem 1918, tak že zejména též se zřetelem k ustan,ovel1ím zákona 
ze dne 23. července 1919, čís. 440 sb. z. II n. nutno přesně označiti, zda 
žaloba směřuje proti' bývalému c. k. eráru či proti eráru českosl-oven
skému. Tuto opravu žaloby nelze, hledíc k § 482 c. j'. s., provésti v řízení 
odvolacím, ovšem ale měl prvý soud dle §§ 6, 182 c. ř. s. žalobce k přes
nému vyjádření v tomto směru- vyzvati. Poněvadž se tak nestalo, zakládá 
se rozsudek prvé stolice na řízení zmatečném, poněvadž však uvedeným 
zpúsobem nedostatek procesní způsobilosti strany žalované lze odstra
niti, slušelo se dle §§ 6 a 7 c, ř. s. rozsudek v odpor vzatý zrušiti a prvému 
soudu naříditi,by žalobce vyzval k přesnému omačení osoby, proti niž 
nárok žalobní uplatňUje, by v tomto směru, pokud třeba, 'jednání doplnil 
a pak nový mzsudek ve věci samé a o útratách sporu prvé stolice vynes!. 

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

Dúvody: 

Správně uvedl odvoJací soud, že ředitelství státních drah, jež cznačeno 
j~st jakO' strana žalovaná, nejsouc právnickou os'obou, nýbrž jenom úřa
dem, stát jako vl'astní'ka a provozovatele státnich drah zastupujícím, nemá 
způsobilosH býii stranou a tudíž také ani způs'obílosti procesní. Po·dmín
kou procesní způsobilosti jest způsobilost býti stranou, to jest způsobilost 
vzíti n a sebe samostatně platné závazky. Té způsobilosti nemá však 
žalo.vané ředitelství státních drah, poněvadž může sice uzavírati závazky. 
platné pro e r á r, avšak nikoli s a m o seb e zavazovati. Poukaz ža
lobcův na výnos ministerstva obchodu a železnic ze dne 19. ledna 1896 
čís. 16 ř. zák. jest ncmístným, nebo! tímto organisačním statutem není 
nikterak stanoveno, že by ředitelství státnkh drah, bylo oprávněno 
v I a s t ním iménem jako, právní subjekt žalovati nebo jako strana žalo-
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. . .' 'd'!' kd v'· . ·d-I " I a 2 odstavcc vaná spory vlastmm lillcnem prova e 1, YZ Jlm ve e ~ , 
první nařízeni ze dne ?:. ~řezna 1898 čís. 41 !: zá~. a~i s;mos;atne .:a~:~~= 
poYání podniků žell2zmcnlch ve sporech nepnslusl, nybrz u~?zen? J,-, ,"Si 
l"radnč finanční prokuratuí'e jako orgánu státnímu, pro to znzenemu. ~Ne
l~lúže tudíž hýti c-o.chybnosti, že žalované stran~, tak jal~ ?y~a czna.cem~ 
"'alobcem -schází procesní zpúsobHost a :že p'l'OlQ 10ZSUOC1\: 1 dosa\,adn: 
~lzení pr~ti ní jako takové trpí zmatečností.~ -Po~ěva.dž ,:,~dlev ustanove~: 
§ 6 c .ř. s. jest scudu na nedostatek této zpusobllosb VZll! zretel z mou 
'. v dní v k a ž d é m ob dob í s por u a, kde tento nedostatek odstramtl 
Ule d . b t k vo " atečn'; bylo 
lze, jest přísluŠl1'Ý' k tomu po~ukaz 'v~ ah, ~?' .. a v nzem zrn "~T,' 
ozdravěno, mohl ar ci odvolacl soud sam nandltl, eeho k odstranem \ a?y' 
pctřebí bylo, v ~omto případě tím spíše, když i jemu bylo Zjevuo' ~ u?am 
~,]Jorn-:Skh stran, ž,e žaloba řízena jest dle žalo?cv~va ,umy~lu pro~, ?yva
lému c. k. eráru, z kteréhož dúvodu bylo.. take nzCll: ~ Dl usnes,mm ze 
dne 20. srpna 1919 přerušeno a pak k navrhu fmancm prvokuratl1;y po
daného výslovně jménem bývaléro e. k. eráru !~ko strany .z~lovane pcdle 
llsnsesení ze dne 25. září 1919 zase znovu zahaje~o. Nlc~e~e uznal-Ir od
volací soud účelnějším, by žalobce v Ý s 10. V,? e Pl~ohl~SlI, protr,k?mu 
jako svému dluž.níkll nMok uplatňuje, ahy totlz, kdy~ nahr,adu ~a .byva
lém c. k. eráru požadovati zamýšJ.í, svou prosbu zalo·b~l ta2'ev v ton; 
smyslu opraví!, nelze postupu tomu ničeho vytknou!l, po.nc;:a,dz zalo;rane 
strau,ě musí býti poskytnuta příležitost, ~by, ]as,ne aV. u~clte prohlas II a: 
pokládá-li zmíněnou opravL! žaloby za Jeli zme~~ v~l l~e-h tu }edl~e 
o správné označenÍ' strany žalpvane, zdali d?'5a;a~m r1ze~l1 schvalu)~, Cl, 

má-Ii s ohledem na pro,vedenou změnu nove naml!ky a lak tu S~UJ do: 
savadní přednes doplňuje, načež, aby sOIld d~~ vy.sledkll .tohoto lednam 
učinil rozhodnutí je-li r.edostatek napraven, nzell1 vadne ozdraveno, a 
k novému věcné~u rozhodnutí zralé. Pro.hlášení žalobcovo v dovolacllll 
rekursu nestačí, jelikož v ří'Zení rekurs nim protistrana o něm yysloVitl 

se nemúže. 

Č. 521. 

Za rozepře o zrušení smlouvy nájemní po~nd. se týče před uplynutím 
Ihuty výpovědní lze naříditi prozatímní opatrem vnucenou spravou na-

jatého předmětu. 

(Rozh. ze dne 18. kvčtna 1920, R I 296120.) 

Majitel lázní, dav nájemci čtvrtletní výpověď, jejíž konec spadal p:áv~ 
do lázeňské sezony, žádal, by .k zajištění nároku llst~noven by! .spravce 
láznÍ. S o II d p r v é s t o I i c e návrhu vyhověl. D u v o ~ y:. Navrh· na 
povolení živdaného prozatímního opatře~í je ()dů~odně~pr.e~Plsy. §~ 3~8. 
381 čís. 2 a 382 čís. 2 ex. ř., neboť: Narok, J,choz zallstem ,e zad~: jest 
osv,ědčen soudní čtvrtletní výpovědí danou navrhovatel~;n nalemCl 
z nájmu lázní a odstavcem XVJI!. nájemní smlouvy. Dle t~ze s;:rlouv

y 

mzumí se letní sezonou nejméně období od 1. června, sp;rda tudl"; dGba 
předání láozní cdpovídající osvědčenému zajišlovanému naro'ku, ,~<l dob?, 
sezenní. Skutečnosti tyto, dále ,pak samozřejmý vliv, j'aký doba pnp~avn~, 
zahájení sezony předcházející, vykonati lnů'že na prospentu a povest la-
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zeňského podniku v oné letní sezoně a nadál vůbec, osvědčují samy do
statečně ohrožení pc'dniku v případě, kdyby týž podnik v doM, letní se
zoně předcházející, měl zůstati ve -správě dosavadního nájemce, osVčd
čují ohro;'Oení tím větší v případu, že by předávání rozsfrhlého objektu 
lázeňského vzhledem k povaze jeho měla se díti teprve ze seznTIY samé,' 
a hrozí škodcu, zejména pokud se Hrče dobré pověsti lázeňského podniku, 
stěží nahraditelnou. Rek u r sní s o u d náNrh zamítl. D ů v o.ct y: Na
vrhovatel žádá o, zajištění nároku, plynoucího ze smlouvy nájemní a up lat
řlOvaného výpovědí, současně podanou. Výpověď tato jest dána zřetclem 
k ustanovcní odst. XVIII. smlouvy, ježto rekurent podmínek smlouvy 
neplní. Dle zmíněného ustanovení smlo.uvy je navrhovatel pouze oprávněn 
žádati na nájemci, aby po uplynutí čtvrtletní' výpovědní lhůty plnil díc 
ustanovení odstavce XXI. smoluvy zejména, aby najatý předmět včas. 
vyklidil a 'odevždal, navrhovatel nemá však nároku, aby nájemce ihned 
po doručení výpovědi v u'žívání předmětu toho byl omezován. Nemůže 
padati na váhu, že lhůta výpovědní končí se v plné lázeňské sezoně, což 
na jednotuou správu podniku lázeňského škodlivý vliv míti múže, neboť 
dle odstavce XVIII. smlouvy končila zimní sezona koncem února, kdy 
navrhovatelka výpověď dáti již mohla. Poněvadž navrhovatelka nemá 
osvědčeného nároku na okamžité odevzdání lázní, neměl první soud pro
zatimní opatření správou najatého předmětn povoliti. Je tedy rekurs ,oc1il
vodněn a slušelo v odpor vzaté usnesení již, proto, že zajištěný nárok není 
osvědčen, změniti a návrh zamítnouti, aniž hy hylo třeba řešiti otázkn, 
zdali tu je nebezpečí, jaké vyžaduje § 381 čís. 2 ex. ř., jehož se navrho
va tel dovolává .. 

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

Důvody: 

Navrhovatel tVrdí. že odpůrce pO,čínal si způsobem, ohrožujícím do
br ou pověst a zdárné prov,ozo.vání lázeňského' podniku. Kdyby toto tvrzení 
bylo náležitě osvědčeno, byl by ovšem návrh opodstatněn. Měl! by pak 
navrhovatel nárok na to, by lázeňský podnik byl po uplynutí výpovědní 
lhůty vrácen ve stavu nezhoršeném (§ 1109 obč. zák.), a zameziti tomu, 
by odpůrce svým chováním v mezičasí' dohré pověsti a zdaru podniku 
dále nezhoršil, bylo by právě úkolem navrženého prozatimního opatření. 
Cís. nařízení ze dne 16. listopadu 1858 čís. 213 f. z. o řízení v rozepřích 
ze sm};ouvy nájemní připo'uštěln výslovně, by za řízení nařízena byla 
sekvestrace najatého předmětu, bylo-li ho používáno protismluvně ueho 
takovým způsobem, jímž předmět zřejmě vydáru byl zhoršení nebo zne
hodnocení neb ohrožen byl škodou nenapravitelnou (§ 14). Platný civilní 
řild soudní v řadě ustanovení o řízení ve věcech nájemnícru arciť obdob
nélJO. předpisu neobsahuje. To však stalo se, jak svědčí o tom motivy, 
pro,to, že za ustanovení § 14 cit. císařského nařízení shledávána rovno
cenná a stejně účinná ochrana pronajímatelových zájmů v předpisech 
exekučního řádu o prozatimních opatřeních. A vskutku ta-ké širokým do
slovem § 381 ex. ř. kryty jsou plnou měrou i případy, o nichž zmiňoval 
se § 14 cit. císařského' nařízení. Třehaže tedy k důvodům v odpor vzatého 
usnes,ení nelze se přikloniti, musel nicméně dovolací rekurs minouti se 
s úspěchem, poněvadž navrhovatel toho, co mu osvědčiti náleželo, 11e-
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a toto 'opomenuti týká se oboií podmínky prozatímního· opa.tření, 
nároku i nebezpečí, a osvědčení nebezpečÍ' ani dáním jistoty nelze 

Čis. 522. 

Zákon ze dne 18. srpna 1918, čis. 317 ř. zák. nebyl zrušen zákonem ze 
dne 18. března 1920, čis, 187 sb. z. a n. 

(Rozh. ze dne 18. kvěÍna 1920, R II 100/20.) 

V žalobě. vznesené na vrchní zemský soud v Brně, d,cmáhal se ža!ob,ce 
na Cs. republice odškodnění za úraz, jenž byl mu zpusoben po s!atmm 
převratu Cs. vojskem, zakročivším proti shh;,knuvšímu s~",davu. Zal,?tba 
byla původně vrchním zemským soudem vra.eena, neJvyssI soltd nandl! 
však usnesením ze dne 30. března 1920, R II 19/20 (č. sb. 473) soudu prv~ 
stolice by 'O žalobě jednal. Usnesením ze dne 23. dubna 1920 v r ch n 1 

zem; k Ý s o 11 d žalobu znovU odmítl pr·o! nepřípustnost. pořadu práva. 
D Ů vod y: Po rozhodnutí nejvyššího soudu nabyl platno s!! zakon ze dn_e. 
18. března 1920, čís. 187 sb. z. a n., dle něhož může stát lomu, k~o ~t:p:l 
škodu na majetku, životě nebo, zdraví při výtržlloste~h ~~ď _ od vy.(~zmku: 
nebo zakročením veřejné moci proti nim, poskytnou!! pnspev~k k u~}a~e 
této škody (§ 1). O tom, zda a v jaké výš~ má bý!i ~oško~enemu pnspe
vek poskytnut, rozhoduje podle svého. vol·neho .n,:aze;,:' mm:ste;~tvo :,n~tra 
v dohodě s ministerstvem financí a s ostatnuTI1, pnpa~ne su~astnenym: 
ministerstvy, přlhlížejíc Je majetkovým poměrům poskozeneho, Jakoz 
i 'k tomu kdy a jak jmění svého nabyl (§ 4). Zákon tento vztahuje s~ I na 
ško,dy, z~ůsobené po 28. řfjnu 1918, avšak před, vyhláš,:ním to~oto zakona 
(" 7). Vzhledem k těmto zákonnitým ustanovemm, JlmlZ byl zakon ze ~ne 
i's. srpna 1919, čís. 317 ř. zák. derogován, jes\ pořad prá~a ~ této zale: 
žilosti vylou'čen, k čemuž jest dle ustanovení, 42 J. n. pnhhze!! z mocI 
úřední. .... . 

Ne i v y Š Š Í' s o II d- usnesení vrchního zemsk~h'o soudu zrušil a nařídil 
mu, b;, nehledě k důvodu odmítnutí žaloby pro nepřípustnost pořadu 
práva, O' ní dále jednal. 

D ů vod y: 

Usnesení v cdpor vzaté vychází ze stanovi,:ka, že žalo?a _dom,áh~ se 
náhrady škody, kterou nezl. Ferdinand P. ut;pel na_.zdravI pn }ytrzno
stech zakro.čením veřejné moci p'roti l1im. JIŽ ZdOJSI rozhodnuh ze d~e 
30. března 1920 č. j. R II 19/20, v této věci vydané, poukaZUje k t?~m, ze 
z údajů žalobY nelze bezpe,(ně usuzovati, že vojsko, poku? se tyco vo
jenský oddíl při události, jež jest skutkovým po~c1kl~dem za~oby, :akr?
čily v zájmu veřejného ppřádku, naopak z to)>o, ze zaloba vyslovne zdu
razňllje, že ke střelbě se strany vojínÍ1 došlo bez rozkazu v~1Itele, k to,!,u 
povolaného, a že sU1leU jednotliví vojíni o 3v~ újm~,. lze sp~~e za to mltl, 
že žaloba stanovisko" jako by šlo o zakrocem v zal,!,:' poradku, a, o za
kročení oprávněné k tomu veřejné moci, přímo odml ta. Nevyplyya_tedy 

ze žaloby, .že jde vskutku o případ, kdy nezl. Ferdmand P. utrpel skodu 
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\la svém zuraví při vS1tržnostech zakročením veřejné moci proti výtržní
kům; žaloba aspolI z takového skutkového podkladu žalobního nároku 
neodvozuj.e, nirbrž přímo a v1rslovně vyvozuje nárok svúj z ustanovení 
zákona ze dne 18. srpna 1918 čís. 317 ř. zák. Mylný jest názor napadeného 
usnesení, že zákonem ze dne 18. března 1920, čís. 187 sb. z. a n. byl zákon 
ze dne 18. srpna 1918 čís. 317 ř. zák. derogován. Nehledě ani k tomu, že 
tentoi zákon v § 2 přiznává také náhradu škody za protiprávné uvěznění, • 
o které se zákon ze dne 18. března 1920 čís. 187 sb. z. a n. vůbec ani ne
zmiňuje, nejsou derogována ani ustanovení § 1 zákona z 18. srpna 19]8 
čís. 317 ř. zák V § 7 zák. ze dne 18. března 1920 jest výslovně stanoveno, 
že tímto zákonem nejsou dotčeny právní závazky státu k náhradě škody 
z jiných diwodů, než pro, které zákon ten příspěvek k úhradě škody po
skytuje. Také § 5 odstavec prvý stanoví, že příspěvek takový lze po
skytnouti ien tehdy, nelze-Ii dosíci, náhrady škody z jiného právního di't
vodu. Tím jsou zřejmě v platnosti poneehány dosavadní zákonné před
pisy. pqdle nichž poškozený má právo domáhati se náhrady škody z ji
ného právního důvodu, než na úkladě kterého § 1 zákona z 20. března 
1920 dopouští přiznání příspěvku k úhradě škody. Z celého znění tohoto 
zákona vyplývá tendenee, hy poško,zenému, jenž podle dasavadních no
rem právního nároku na pdš'kodné neměl, byla přiznána možnost, dosíci 
aspoň částečného odškodnění ve formě příspěvku, jejž úřad administra
tivní podle vo.lného svého uvážení povoluje. Nelze za to míti, že takovýto 
příspěvek, jehož poskytnutí jest ponecháno na. vůli a volnému uvážení 
acdministrativního úřadu, mohl by vyloučiti uplatňování nároku poško.
zenému ze zákona příslll'šejícího. V tomto případě opírá žalo.bee nárek na 
ustanovení zákona, které jest v podstatc jiné, než ustanovení zákona ze 
dne 20. března 1920 a dovazuje závazek státu k náhradě škody z jiného. 
dúvodu, než jaký jest uveden v zákoně posléze uvedeném. 

Čís. 523. 

Důvody, pro. něž lze s účinkem dluh splniti složením na soudě, musí 
tkvíti ve věřitelově GS obě. 

Splníštém hypotekárníhG závazkn iest i pro dalšího nabyvatele hypo. 
teky splniště ujednané v zaknihGvaném dluhopisu, . 

Řádným sondem, u něhož lze dluh složiti, může býti i soud cizozemský. 
Povinnost, vykvitovati zapravený dluh, postihUje i zákonného zástupce 

věřitelova. 

U<ozh. ze dne 18. května 1920. Rl' II 73/20.) 

Na žalobcově nemovitosti v K. na Moravě ziištěna hyla pohledávka 
10.000 K pro Rudolfa B-a ve Vídni. Zástavní právo vázlo již od r. 1909, 
kdy dle dluhopisu zavázala se tehdejší vlastnice zavazené nernovLtosti, 
Paula B-ová, bydlící ve Vídni, Rudolfu B-ovi, že mu dne 13, července 
1919 zaplatí v jeho hydlišti dlužný peníz 10.000 K. Smlouvo.u ze dne 6. 
srpna 1912 koupil od Pauly B-ové zavazenou nemovitost žalobce a za
vázal se prodateJce, že sporný peníz zaplatí dle podmínek obsažených 
v dluhopisu. Žalobce nabízel v červenci a srpnu 1919 Rudolfu B-ovl, poc 
kud se týče jeh" opatrovníku dlužný peníz v korunách rakouských. I~dyž 
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pak toto plnění bylo opahovníkem, pokud se týče opatrovnickým soudem 
odmítnuto. a požadováno pInčnÍ v korunách československ$rch, složil ža
lobce sporný peníz v korunách rakouských II příslu-šného okresního soudu 
ve Vídni a domáhal se na Rud;olfu B-ovi, zastoupeném opatrovníkem, ža
lobou, by uznal, že knihovní pohledávka jest zaplacena, a by vydal vý
maznoukvi'tanci. Pro ce sní s o 11 d II r v é s t o I i e e žalobě vYho.věl. 
[) Ů vod y: Pro posouzení sporu rozhodnou jest otázka, zda složením 
10,000 K rak. na soudě byla sporná poMedávka splněna. K této otázce 
dlužno potakati. me dluhopisu stanoveno bylo splniště ve Vídni. Ježto 
dJc§ 905 obč. zák., a to iak starého tak nového zncuí, dlužno se co do 
mčny říditi spInEtem závazku, nelze o tom pochybovati, že plniti náleží 
v mťně rakouské. Již z toho" že dle úmluvy mčlo býti plněno v dlužníkově 
bydlišti, lze vyvoditi. že smluvníci zamýšleli, by bylo placeno' ve mčně 
splniště. Ustanovení § 905 obč. zák. nedoznalo změny. ani nařízením ze 
dne 25. února 1919, čís. 86 sb. z. a n. p,.okud se týče zákonem ze dne 10. 
dubna 1919. čís. 187 sb. z. a n., ježto v ohou upravuje se otázka měnová 
v ten rozum, že československá koruna jest zákonným platidlem pouze 
pro pohledávky splatné v repu'blice Ceskoslovenské. Jest naprosto lho
stejno, že púvcdní osobní dlužnicí byla Pavla B-ov2., ježto žalobce smlou
vou kupní ze dne 6. srpna 1912 převzal závazek. zaplatiti dlužný peníz 
dle podmínek dluho,plsu, tudíž i ve splni§ti, naznačeném v dluhopiSU. 
Nelze sice se uzavírati před tím, že jest vzhledem k nízkému kursu ra
kouské koruny krutým pro žalovaného, musí-li přijati plnění v korunách 
rakousk)cch, ač pohledávka zjištěna jest na nemovitosti, jejíž cena značnč 
stoupla, leč nízký kurs rakouské koruny jest náhodou, jež postihUje ža· 
10:"van~hn vzhledem ku přesně umluvenému' splništi. Ne'ni správnou ná
mitka žalovaného, že složení peníze žalobeem není placením, ježt:o se 
stIlo bezdůvodně. Vždy! ze skukových zjištění vyplývá. že žalobce peníz 
slOžil teprve, když byl se svou pů,vodní nabídkou odmítnut. O d vol a c í 
s o u d žalobu zamítl D ů V-Q d Y: Složení jest bczúčinným již proto, že 
stalo se na soude cizozemském (ohesní soud ve Vídni XII.), ježto nelze 
pochybovati o tom - by! § 14250bč. z_ák. mluvil povšechnč o soudu -
že složení na soudě můžo, předpokládajíc, že jsou tu ostatní zákonné 
podmínky, pouze tehdy osvohoditi dlužníka a přesunouti nebezpečí na 
věřitele, stalo-li se u s'Ůudu t u zem s k é h o:. V témž smyslu stanoví 
čl. XVIII. uv. zák. j. n., že žádný řád n Ý soud nemůže odmítnouti pro. 
nepříslušnost složení peníze. Jurisdtkční norma pak sama vykládá, co jest 
rozumčti soudy »řádnými«. Složení peníze dlužno však odepříti právní 
účinek i proto, že žalnbce neslo'žil to, co byl žalovanému dlužen. BUC1Iž 
ponecháno stranou, zda sou,d prv~ stojice správně vykládá obsah dluho
pisu z roku 1909 a zda ustano.vení, dle něhož jest dluh platiti v bydlišti 
věřitelově v zákonné měně, nechtělo pouze uložiti dlužníku povinnost, již 
mu zákon sám předpisuje (§, 905, odstavee druhý. obč. zák.). Jest nc
SPOTno a nebYlo nHcým tvrzeno', že by byl žalovaný svolil ku převzetí 
dluhu (§ 1405 o.hč. zák). Smlouvou trhů:vou ze dne 6. srpna 1912 byl mezi 
stranami založen právní pomčr Jen potud, že žalobce stal se touto smlou
vou vlastníkem zavazené nem"ovHosti a tudíž věcně zavázaným dlužníkem 
žalovaného, Převzav dluh zavázal se žalobce pouze posavádní dlužnici 
Pavle B-ové, že žalovanir nebude na ni nastupovati. V{lči žalovanému 
nestal se osobním dlužnÍ'kem jmenovitě nepřevzal závazku plniti' ve Vídni. 
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Otázka splniště nebyla dotče.na převzetím dluhu a má proto žalobce plniti 
tam, kde má právě své řádné bydliště, pokud se týče, kde jest zavazená 
nemovitost, dle § 6 zákona ze dne 10. dubna 1919 čís. 187 sb. z. a n. tedy 
v korunách českosl:ovenských. Nemohl by se tudíž závazku svého spro" 
stiti ani tehdy, kdyby složil 10.000 1\ rak. na některém soudě tuzemském. 

Ne j v y Š š í s o u d obnovil ronudek soudu prvé stolice. 

Důvody: 

Složení dluhu na soudě, které jest upraveno v § 1425 obě. zák., jest 
v podstatě své náhražk:ou plnění, směřuiíc k tomu, by byl dlužník zá
vazku svého sproštčn. Poněvadž však nemiiže být; pm věřitek lhostejno, 
přijme-li dluh z rukou dlužníkových přímo, či musí-li si teprve vymoci 
jeho vydání ze soudního deposita, nemůže platiti dlužník způsobem 
v § 1425 obč. zák. naznačeným, který má býU jen prostředkem v nou!Zi, 
I i b ° vol ně. Tento způsob placení sprošluie dlužníka dluhu pouze tehdy, 
stal-li se, jak dotčený zákonný předpis stanoví, z důležitých důvodů a 
způsobem správným. Zákon nevyp'Účítává zevrubně důvodů, ze kterých 
lze složiti dluh na soudě, avšak z případů, zákonem příkladmo uvedených 
plyne, že důvody, pro které dlužník užil způsobu placení dle § 1425 obč. 
zák., musí míti základ o osobě věřitelově. Této podmínce, jak správně vy
vodil s'Úud první stolice, jest v tomto případě vyhověno a soud odvolací 
p'ÚsoudH případ po právní stránce mylně, když tu pcdmínek těch ne
shledal. Žalobce uvedl jako; důvod složení dluhu - jehož výše není mezi 
stranami vůbec sporn'Úu - okolnost, že jelw věřitel nebyl s nabídnutým 
mu penízem spokojen, a slo;žil plnou částku i s příslušenstvím pr'Ú žalo
vaného věřitele na okresr.ím soudě místa věřitelova b y dli' š t ě, v kte
rémž směru ro,vněž· se strany žalované ničeho nenamítáno. Žalovaná 
strana odpírá uznati ospravedlnění vkladu peněz na soudě jedině proto, 
že prý nebylo jí plae~ní na b í dnu t o a že složeno' bylo mé ně, než 
jí přísluší, činíc si nárok na placení dlužných lO.OOO K v korunách česko
slovenských, kdežto žalobce chce platiti v méněcennějších korunách ra
ko;uských. Soud prvé stoilce zjistil, že žalobce prostřednictvím své man
želky nabízel věřiteli k rukoum jeho tehdejšíh'Ú 'Opatrovníka v červnu 
a červenci 1919 zaplacení částkou, která, když jmenovaný opatrovník 
činil si nárok na placení v korunách československých a tudíž s placením, 
jež se stalo v korunách rakouských, nebyl' spokojen a když i opatrov
nický soud usnesením ze dne 6. září 1919 na vědomí vzal vyjiádření nové 
opatrovnice, že platiti se má v korunách československých a, přisvědčuje 
mu, žalujícíhO' dlužníka ,poukázal, bY peníze v požadované valutě složil 
u Živno,banky v Praze, byla pak žalobcem dne 20. září 1919 na okresním 
soudě věřitelova bydliště složena. Již z tohoto zjištění plyne nade vši 
pochybnost, že věřiteli žalobcem jako dlužníkem placení, tak jak bylo 
složeno, bylo nabídnuto, že však s ním věřitel svým opatrovníkem, ba 
ani so,ud opatrovnický, jemuž by byl vedle ustanovení 'll 234 obč. zák. 
dlužník přímp mohl platiti s obejitím opatrovníka, nebyl spokojen, poklá
daje ji za nepostačující k úplnému vyrovnání dluhu. To také zřejmě plyne 
z toho, že věřitel po složení peněz na soudě disponoval složenou sumou 
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s v~911radou svého stanoviska, přijírnaje ie zřejrr.l: jen jako placení č á
st e Č 11 é. 

Rozhodnutí sporu zaVlSl tudíž jedině na rozřešení otázky, byl-li ža
lující dlužník pcvinen platiti v konll1~ch česk~slov~nských, jak tvrdí 
žalovaný, či je-li správné stanovIsko zalobce, Ze: ma povmnost platItI 
v korunách rakouských. Nebol je-li toto stanovisko správným, pak ža
lobce, nabídnuv placení .pl,ně tak, jak je složil, když s ním, nemaje k tomu 
přÍ'činy, ani věřitel dle prohlášení svého o<PGt;o,vníka ani sovud O'patr?v
nickJ'r sI:'okoj-en Lehyl a něco jiného' k vyrDvnauI dluhu na nem l1eOprav
nčně požado'val, byl oprávněn sl~žiti za ú~ele,m osvobození od záva,:'k;> 
dluh na soudě, a složení nutno dle', 1425 o'bc. zak. uznaŤ! za ospravedlnene. 
V tom směru zjistil první sOlld na základě dluhopisu vtěleného na zava
zené nemovit'Ústi že pllvodni dlužník Pavlína B-ová zavázala se dle do
hody se žalovanfm věřitelem zaplatiti mu uznaný dluh v zákonné měuě 
v jeh o by d I i š t i, tedy ve Vídni a že za tento svůj závazek dala ,do 
zástavY nemovitosti, nyní žalobci patřící a v oblasti československého stat,; 
ležící. Dále zjistil první sou'd, ~e jme'uO'vaná dlužnice, postupujíc zava,zene 
ncmovito,sti nynčjšímu žalobci smlouvou ze dne 6, srpna 1912, zavazala 
žalobce a ten převzal povinnost, zaplatiti pobledávku žalovaného, váz
noucí na postoupených nemovitostech pc'dle ustanovení vtěleného dluho
pisu tudíž v místě věřitelova bydliště. Odvolací soud tato zjištění prvého 
soudu ve skutečnosti převzal, třebaže do,sti nepřípadně podotkl, že nechce 
zko'umati, zdali by se zmíněné ustan'Úvení dluhopisu nedal'Ú vyložiti d:e 
ustanovení odstavce druhého § 905 obč. zák. i jinak, nebo! vyvozUJe, ze 
i když se Pavlína B. tak zavázala, závazek ten pro žalobce jako, dlužníka 
hypotekárního vůbec neplatí, j,elikož tent'Ú platiti musí v místě zavazenéh'Ú 
statku. T'Úťo stanovisko odvolacího soudu jest nesprávné. Nehledě a11l 
k výslovnému převzetí dluhu osobní dlužnice Pavlíny B-ové žalobcem při 
převodu statku zavazeného smlouvou ze dne 6. srpna 1912, přejímá na
byvatel zavazeného statku vedle zřejmého ustanovení § 443 obě. zák .. 
na statku vtělené závazky podle vtělené dlužili listiny, tedy týž závazek, 
jak jej dlužník dle vtélené Jistiny na se vzal a za všechny své povinn'Ústi 
z něho plynoucí statek dal do zástavy. Chce-li tedy hypoteční dlužní~ 
sprostiti se dluhu a necbce-Ii trpěti, aby věřitel podle ustanove~l 
§ 447 obč. zák. pro svou pohledávku došel uspokojeni ze zástavy same, 
musí plniti tak, jak se dlužník k tomn ve vtělené dlužní listině zavázal, 
nebol jinaké plnění věřitel přijmouti nemusí, jak zřejmč stanoví § 1413 
obč. ,::'k., ClO'Ž platí zvláště i ,ohledně času a způsobu placení, má-li míti 
placení účinek ze závazku spro,šfující. Bylo-Ie tedy v dluhopisu stan~· 
venD, že dluh platiti jest v místě ,věři(elova hydliště, tedy ve Vídni, v za
konné měně, byl žalobce povinen platiti i jako, hypotekární ,dlužník ve 
Vídni, poněvadž místo platební určuje sml o u v a a není-li v ní žádného 
ustanovení o tom, platí teprve potom ustanovení zákona (§ 905 nov é 
znění obč. zák.). Místo zástavY nemůže býti směrodatným, poněvadž zá
stava má za placení správné a řádné tvořiti jen jistotu, V místě dluž,ní
kova bydliště neb Jeho závodu po případě se nenalézá, jak tomu bylo, i při 
osohní dlužnici, takže jen z té nahodilé okolnosti, že v tomto případě 
nalézá se zástava tam, kde knihovní dlužník má své bydliště, nelze od
vozovati ničeho,. Strany ve smlouvě umluvily přesně platební místo, 1:de 
tehdy měly obě své řádné bydliště, úmluva ta platí i pro nového majitele 

Ci vilu! rozhodnuti. ll. 20 
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zavazeného statku, za přesné plnění ,tedy za plnění 
ve Vídni, To platí ohledně žalobce tím více, že se nad to výslovně za
vázal osobní dlužnici Pavlíně B-cvé, že platiti bude jejímu věřiteli dle 
ustanovení dluhopisu tedy v jeho bydlišti v zákonné měně, Neboť třebas 
věřitel k úmluvě té nepřistoupil, nemllže ani on požadovati, by mu pla
ceno bylo jinak a jinde, než jak úmluva s osobní jeho dlužnicí, jejíž práva 
převzetím dluhu na žalobce přešla, byla ujednána, Vždyť k jinakému 
plněni nebyla osobní dlužnice povinna, proto ani věřitel na jinaké plnění 
nemá práva a jen za P r á v,o. jeho v listině stanovené zástava zavazena 
jest, Ostatně ža}ovaná strana tím, že první splátku od ž a lob c e přUala 
a jehp také v do,pisu svém ze dne 16, července 1913 poukázala, by jí 
splátku do rukou jejího zástupce ve Vídni zaplatil, žalobce za svého dluž
níka přijala a tím k asignaci při s t o u p i I a, Podle těchto vývodů byl 
(udíž žalobce povinen platiti a žalovaná strana opráyněna placení poža
dovati jen ve Ví dni jako umluveném splništi, Padá-H předpoklad soudu 
odvolacího, že platiti bylo v obvodu státu Československého, padají tím 
i jeho vývody, že pIa titi by,lo dl'uh v korunách československých, jimiž 
dle jím citovaných zákonných předpisů pla!iti jest závazky splatné v ob
lasti jmenovaného státu, Správně v' důsledku toho vedle ustanovení § 905 
obč, zák uznal' soud stolice prvé, že když při určení druhu peněz, jimiž 
platiti jest, rozhoduje mís to pln ě n í, zachoval se zcela po zákonu ža
luHcí dlužník nabízeje žalovanému věřiteli placení ve Vídni v korunách 
rakouských a tento poslednější neměl tudíž příčiny s nabízeným place
ním býti nespokOjen, Ospravedlněno jest proto složení dluhu žalobcem 
pro žalovaného na soudě, nehoť provedeno bylo nikoli libovolně, nýbrž 
z důvodu důležitého, v osobě věřitelově spočívajícího, a musí uznáno býti 
tedy za řádné placení, jež v zápětí má osvobození od dluhu, 

Odvolací soud shledává složení peněz na soudě ža!abcem i proto ne
správné, že provedeno bylo u soudu ckozemského, totíž rakouského, 
který prý není soudem řád n Ý m, u jakého dle čl, XVIII. uv, zák, k j, n, 
se smí složení státL Ač žalovaná strana z tohoto důvodu nesprávnost 
soudní depOSice ani nctvrdNa, takže odvolací soud tuto námitku z moci 
úřední nebyl ani oPTávněnnádhodlti, jcst i v tom směru právní jeho ná
hled mylným. Rádným soudem vyrozumívá se soud, jenž vyřizuje sou
krl1moprávní záležitosti, jsa k tomu povolán vše o b e c n Ý m i před
piSY zákonnými, oproti soudům správním, jež obírají se záležitostmi 
správními, a oproti soudům z v 1 á š t II í m, jež zařízeny jsou pro určité 
specielní záležitosti právní zvláštními zákony, jako soud živnostenský, 
zviáštní soudy smirči a po;d, Nevyplývá tedy nikterak z předpisu §u 1 j, n. 
a vůbec z ustanovení j, n" že hy jen tuzemské soudy byly soudy řádnými, 
i cizo·zemský soud mÍlže bJ'rti soudem, pro vyřízování s-oukromoprávních 
záležitostí, soudem ř á cl n Ý m, když k vyřízování jich jest 'Organisován 
všeo,becným předpisem zákonným, Takovým jest také okresní soud ve 
Vídní XII" kde žalobce dluh složil, nehoť jest obecným soudem bydliště 
žalovaného, Proto zcela po právu u tohoto soudu bydliště žalovaného, 
v nemž právě žalohce plaiiti< byl povinen, byl peníz slažen,když zákonný 
zástupce žalovaného plat na vyrovnání cel é h o dluhu přijmouti nechtěl 
a ani soud opatrovnický s placením v korunách rakouských se nespo
kOjil. Nebof kdyby byl dlužník složil peníze u některého soudu tuzem-
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1"110 lnahl by žalovan""\~' věhtel zase namítati, že není povinen přijíma. tí s (..."..) '.I'd ' 
enízc jinde než v místě plTI ě TI i, to jest, jak shora vyvozeno, ve vl 111. 

P Mylně se také domnívá žalovan}T, že žarobce nemůže požadovati n~ 
, _ kvitance n~'brž na soudu opatrovnickém, Vždyf vedle § 1426 obc. 

nen, , " d 'I d ' I' '·b "142" ,'k plátce má- ve všech prlpadech, te Y I \: YZ PUl zpuso em v ~Ll v 
za , k' , h t d ' h obč, zák. vytčeným, právo požadovati od uspo oJene 'o,e lC sve 5' 

"'tele kvitanci, To platí i když jde o opatrovance, Jak z §u 2;>4 obc, 
vell , k ""' k' zák. vysvítá, neb:oť předpis tento star:ov~ že. ~emus: se SV?' ~OJlll s Vl~ 

. J·en poručníkem vystavenou nybrz muze pozadovatI 1 potvrzelll 
tanCI, . ' "k b t' '1 ' , 
kvitance soudem po případě výkaz od porucm a. ne" opa 1 Dvm <aJ, ze 
k přijetí peněz soudem pOTučenským neb o~~trovnrck,Y:n bo:lo mu d~n:~ 
svolení, jež ovšem opatro-vník pokud se tyce porucmk s a m mU-Sl Sl 

opatřiti. 

Čis, 524, 

Náhrady škody z ubytováni vojska dle .zákona o ,vále?npC~ úkonech 
I e domáhati se pořadem práva a to ani pred zemskym clvlhum soudem 

~e :raze dle zákanaze dne 2. listopadll 1918, čis, 4 Sb, z, a ":, , 
Pří&lušnosti tohoto sandn dle tohato zákona lze se dovolavatl, ~e~l~edlc 

k ostatnim předpokladům, jel! Jlro nároky, o nichž rozhodovatt urady 
správni nejsou vůbec povolány. 

(Rozh, ze dne 26, května J920, Rl 278}20.) 

Proti žalobě na Čsl, erár a náhradu škody, zpúso'bené Jlbytov~ním 
vojska v listopadu J 918 vznesl žalovaný námitky ne~řípust!lostt ?oradu 
práva a místní nepřÍslušno,sti, jež s o udp rve s t o II C e {z~ms~y soud 
v Praze) zamHL Důvady: Obě strany shodují se v to~, z~ zaklade;:" 
žaloby je škoda z ubytování československého VOjska, z cehoz< plyne" ze, 
ve sporu tomto jedná se 'O nárok, zakládajíc~ ~e v ~~měru ,veremaprav. 
ním, Na této povaze žalobcova nároku nemeHl se < mceho tml, :~a stal~ 
se ubytováni vojska na základě zák?na ze due ::' ccrv~a 1~79 cls',93 \ 
z" pokud se týče záko,na ze dne 25, cervna 1895 C1S, 100 :: z" Cl :,a zaklade 
zákona o válečných úkonech ze dne 26, prosmce 1912, Cl':, 236 r, ~" neboť 
v oboj!m případě jde o nárok z veřejnoprávního Fomeru: ktery p~dle 
každé z obou právě uvedených noxem byl by z poradu prava, vyloucen: 
Dle § 1 zákona zodne 2, .listopadu 1918, čí:s, 4 Sb, :' a ll. !~e naroky ~r.o'Íl 
celému státu nebo jehp jednotlivým zemím uplatnovatJ zalobou li rad
ných soudů, pokud dle § 2 odstavec šestý zá~omt ze dne 2, h3!?padu 1 ;18 
čís, 3 Sb, z. a n, nepřísluší ro.zbodovati o naroku ton; ne!VYSsl:,n~ spr~v
ním nsoudu, Tomu dlužno rozuměti tak, že o všech ~ar'OcIC? vereJ~~pr,:v
ních proti státu a jednatlivým zemím, dosud na porad, pr~va nepr,JSlu~e
jících, jen tehdy, když o nich rozhodly liž v mezích sv<e pusob~o~l! v ]ll

stan čním por-a dí úřady správní a kdYž jde toliko 'o pr~zkoun".am tohoto 
rozhodnutí rozhodnouti má nejvyšší správní dvůr sondm, ve vs:ch ostat
ních případech, že nároky veřejnoprávní lze nyní up}'atňovatJ z~loboll ,u 
řádných soudil, Jak shora ukázáno, jest i ža!O'bců; narok takI:vymto ?a
rokem veřejnoprávním a bylo tudíž námitku nephpu':;,tnostJ poradu prava 
zamítnouti, §em 1 cit zák ze dnc 2, listopadu J918 ClS, 4 Sb, z, a n, lest 

20' 
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však stanovena i ntiscm~Tcv~5fifl)fí~u]nosif-zelmsKCno-';cm~~;-loTIlzc~~ 
pro žaloby na splnění takovýchto nár.okú a bylo proto i další, finanční 
prokuraturou vznesenou námitku místní nepříslušnosti zamítnouti'. R e-
k u r sní s o u d odmítl žalobu pro nepřipustnost pořadu práva. II ú-
v o cl y: Není sporu o tom, že základem žalobního nároku je škoda, 
vzniklá ubytováním československého vojska. Jest však ctázka, podle 
kterého zákonného ustanovení dlužno náhradní nárok žalobcúv posuzo
vati O ubytování vojska a náhradě škod ubytováním tím vzešlých vydány 
byly tři zákc>ny: zákon ze dne ll. června 1879 čís_ 93 ř. zák., ze dne 25. 
června 1895 čÍs. 100 ř. zák, jímž některá ustanovení onoho zákona byla 
p'Ůzměněna a konečně zákon ze 26. prosince 1912 čis. 236 ř. zák. Kdežto 
zákon prvý v § 35 stanoví, že ten, kdo' věc opatřil, múže u soudu ná
hrady se domáhati, předpisuje zákon p'Ů~lední v §§ 21, 19, 32 a 33, že náe 

hrada za utrpěnou škodu ustanovena bude zvláštní komisí. Kcdyby nárok 
žalob ní dle prvého zákona p'Ůsuzován býti měl" byla by příslušnost soudu 
k rozhodování o něm nesporna a jednalo by se pouze o otázku místní 
příslušnosti. Jinak temu však jest, nutno-li posuzovati sporný nárok, dle 
zákona ze 26. prosince 1912 čís. 236 ř. zák Soud rekursní je toho názoru, 
že na sporný případ nutno, použíti ustanovení tohoto zákona ze dne 26. 
prosince 1912 čís. 236 ř. zák. Zákcn ze dne 11. června 1879 čís. 93 ř. zák. 
v článku I. výslovně vytýká, že zákonem tím se ustanovuje, v které míře 
a jak opatřiti se mají byty, jichž vojsko v čase míru má zapotřebí, a v čl. 
II. vyslovuJ-e, že uspořádá se zvláštním zákonem, jak se mají opatřiti vo
jenské byty v případě války. Zákon ze dne 26. prosince 1912 čís. 236 ř. 
zák. o válečných úkcnech určuje, že úkony tyto požadovány býti mohou 
za mobilisace, jakož i ph doplnění na válečný stav po dobu válečného 
ohro,žení nebo vzniklé války, jak pro účely mobilisovaných, válečnč vy
zbrojených nebo instradovan}rch, částí ozbrOjené m'oci, tak i v zájmu ve
dení války jako potřebná ocbranná opatření. Dle údajů žaloby ubytování 
vo~ska Ceskoslovenskébo provedeno bylo v listcpadu 1918, tedy v době, 
kdy, jak nesporno, válka jcště skončena nebyla a Republika Českoslo
venská ještě ve stavu válečném se nalézala. Ubytování vojska bylo tedy 
provedeno ve smyslu ziÍ'locma o válečných úkonech. V § 21 stanoyí tento 
zákon, že na uhytování vztahují se vůbec zákonná ustanovení, která platí 
pr'Ů dočasné ubytování v míru, že náhrada bude dána podle dotčených 
zákonných ustanovení a, pokud by nestačila, výměrou, nařízením usta
novenou, a v posledním odstavci předpisuje, že o náhradě mají platnosti 
ustanovení § 19, druhého odstavce, a dle toho dává se za použití nemovi
tostí zásadně nábrada, která bude určena komisí. Dle ustanovení § 33 má 
poškozený své náhradní nároky ohlásiti u představenstva o·becního, o při
hlášených nár:ocích konají vyšetřování okresní komise, které ustanoveny 
jsou pro poJi:tické okresy; opcráty přezkoušeti přísluší zemským komisím, 
které je po opravě předloží ministru zemské obrany a definitivně pak roz
hoduje komise zřízená ze zástupců ministerstva vojenství, zemské obrany, 
po případě i jiných súčastněnýeh ministerstev. Pro rozhodování o tako
vých náhradních nárocích jsou tedy zřízeny zvláštní komise, zave·deno 
jest zvláštní řízení administrativní. Jest nyní další otázka, zda i v tako
vém případě povolán býti múže k rozhodování sOll.d a to dle zákona ze 
dne 2. listopadu 1918 čís. 4 sb. z. a n. Zákonem tím na dosavádních před
pisech příslušnosti zcmskébo soudu ničeho nebylo změnčno, nýbrž pří-
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jeho byla rozSlrena v tom směru, že byly mu dále přikázány 
k rozhodování nároky proti státu nebo jednotlivým zemím, pokud rozho
dování o nárocích takOVýTh příslušelo sD,udu říšskému až do jeho zrušení 
a pokud rozhodovati o nich nepřísluší nejvyš'šímu S'DuelU, správnímu dle 
ustanovení § 2, odstavec šestý zákona ze dne 2. listopadu 1918, čís. 3 
sb. z. a n. Dle tohoto ustanovení rozhoduje nejvyšší správní soud ° nár'Ů,CÍch 
prr'li státu nebo jednotlivým zemím tenkráte, rozhodly-li jii. o nárocích 
těchto v mezích své příslušnosti v instančním pořadí úřady správní a jde-li 
toliko o přezkoumání tohoto rozhodnutí. Nejvyšší správní soud je tedy 
příSlušným k rozhodování ve všech llHpadech, ve kterých rozhodovaly 
v mezích své příslušnosti úřady správní. V případech takových je prl
slušnost soudů k rozhodování o nárocích, jež vyřizovati je dle platných 
předpIsů ccst"ou správní, vylnu,čena a vyloučena je pro'Ío v případech 
těcb příslušnost zemského soudu. Poněvadž pro uplatňování náhradního 
r.ároku, -n nějž se v tomto případě jedná, předepsáno jest zákonem ze dne 
26. prosince 1912 čís. 236 ř. zák. zvláštní řízení správní a v řízení tom 
o nár'Ůckh tako,vých rozhodováno 'býti musí, nejedná se o případ, jaký ma 
na mysli zákon ze dne 2. listopadu 1918, čís. 4 sb. z. a n., nejedr,á se také 
o nárok, který bydle zákona toho pořadem práva uplatňován býti mohl 
a jest tedy p'Ůřad práva vyloučen. 

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

Díl vody: 

Zcela správně soud rekmsní v~ý'ložil, že a prnč dlužno míti za to, že 
v případě, o který jde, ubytování vojska se stalo p'Ůdle zákona o váleč
ných úkonech ze dne 26. prosince 1912, čís. 236 ř. zák., a žalobce sám 
v odvolacím rekursu nenapadá tento předpoklad, vycházeje nac']lak 
z ustanovení dotčeného zákona. Tvrdí však, že soud rekursní nesprávně 
posoudil význam §§ 19 a 21 zmíněného zákona. Neb'Ů,! § 21 výslovně prý 
stanoví, že ollledně ubytováuí platí stávající zákonné předpisy, totiž zá
kony ze dne 11. června 1879, čís. 93 ř. zák. a ze dne 25. června 1895, čís. 
100 ř. zák., a tím prý byía zachována také platnost § 35 prvého z těchto 
zákonů, jenž v šestém 'odstavci výslovně nařiznje, že maiitel nemovitosti 
musí se nejdéle do jedn,oho roku domáhati s o'u dně náhrady škody, 
byla-li nemovitost poškozena nebo ztraUlo-li se něco. Těmto vývodům 
ne}ze přiznati .oprávněnosti. Především dlužnO' připomenouti, že § 21 zá
kona ze dne 26. prosince 1912, čís. 236 ř. zák. nezní tak, jak žalobce jej 
cituje. Praví se v něm, že na ubytování vztahují se vůbec zákonná usta
no;vení, která pIa ti pro d o č a s n é ubytování v míru. § 35 zákona ze dne 
11. června 1879, čís. 93 ř. zák. však. nenl zařaděn do tře t í částky obsa
hující ustanovení zvlá'štní, týkající se ubytování přechodního čili do č a s
n é ho, n'ýbrž do částky dr II h é, jednající '0 ubytování t r val é m, a 
v částce třetí k §u 35 nikterak se nepoukazuje. Již z toho důvodu nelZe 
tvrditi, že §em 21 zákona ze -dne 26. prosince 1912 čís. 236 ř. zák. byla 
zachována platnost § 35 zákona ze dne 11. června 1879, čís. 93 ř. zák. 
Než i kdyby se mělo za to, že v času po>!<od-e (míru) lze obdobně použíti 
§ 35 toh[}to posléze naznačeného zákona také na ubytování přechodní '(do
časné), tož vylo,učeno jest jeh'Ů p[}užiti na všecben zpi\so-b v přír.1dech 
ubytování podle zákona o válečných úkonech. Nebo! tu ,poslední odstavec 



310 

§ 21 tohoto' zákona výslovně stanoví, žc o náhradě mají platnost ustano
vení druhého odstavce § 19 téhož zákona. Podle tohoto však určuje ná
hradu za pOružití nemo;vit{)stí zásadně k,omise. Žalobce nvšem tvrdí, že 
tento předpis se netýká zpusobu, jakým jest se domáhati náhrady škody, 
a odvolává se na to, že v posledním odstavci § 21 poukazuje se jen k dru
hému odstavci § 19, nikoli však k odstavci třetímu a čtvrtému, které právě 
se zabývají jednáním administrativních komisí v příčině náhrady škody 
z čehož do.vozuje, žev případě ubytování vojska podle zákona o váleč~ 
ných úkonech nemá se o náhracdu škody ubytováním vojska zPůso:Jené 
zakročiti dle zákona ze dne 26. prosince 1912 čís. 236 ř. zák., zejména dle 
§ 33, nýbrž s o n dně ve smyslu § 35 zákona ze dne ll. června 1879, čís. 
93 ř. zák. Ale stěžovatel přehlíží, že nebylo třeba poukazovati v posled
ním o.dstavci § 21 zálmna o válečných úkonech ke třetímu a čtvrtému od
stavci § 19 téhož zákona, poněvadž v tom směru jsou tu vše o b e c n á 
ustanovení §§ 32 a 33. Praví! se zcela povšechně a bez jakéhokoliv ob
mezení v § 32, že náhrada za plnění na základě tohoto zákona dodaná a 
n á hra ď a z a u Ir pěn·o u š k o d u bude podle možnosti hotově vypla
cena; nebylo-li možno ihned zaplatiti, bude de dání válečného plnění pí
semně kvitováno, na základě této kvitance pak dodatel, pokud by zapla
cení již dříve se nestalo, mllže přivésti svůj nárok ke platnosti podle § 33; 
- a v § 33, že pokud by úhrada za válečný úkon nebo n á hra d a za 
z jl u s o b e n o u š k od II nebyla zapravena podle § 32, nebo pokud by
ten, jenž dodal plnění, n·e byl s p oko jen s přiřčenou odměnou nebo 
II á II rad o ll, jest oprávněn své nár'o,ky v šesti mě'Sících čÍtaik ode dne 
kterého bylo vyhlášeno, že přestala povinnost k válečným Úkonům v~ 
smyslll § 2 - čímž není vy}oučeno !oprávnění, uplatniti příslušné nároky 
již pře d vyhlášením zániku povinnosti k válečným plněním (B. k § 33 
prováděcího nařízení ze dne 23. ledna 1918 čís. 23 ř. zák.) - ohlásiti pí
semně neb ústně u přís.lušného, představenstva obecního. Dle třetího cd
stavee Su 33 pak o přihlášených nárocích konají vyšetřováuí okresní ko
mise ustanovené Pro< poJitické okresy; - operáty jich přezkoušeti pří
sluší zemským komisím, které je po oprav·ě a přezkumuse svými porad
ními protokoly předloží mi'nisterstvu zemské obrany; - a s konečnou 
platností r o z ho dne ministerská komise tamže blíže naznačená. Pro 
řízení 'O nárocích na úhradu škody vze·šlé ubytováním vojska podle zá
kona o válečných úkonech upraven jest takto zvláštní pořad správní, čímž 
vyloučena jest oyšem možnost, uplatňovati takovéto nároky soudně ve 
smyslu § 35 zákona ze dne ll. června 1879 čís. 93 ř. zák. - Otázkou, zda 
v tomlo řízení správním platí zákonná domněnka v pátém odstavci dotče
ného § 35 stanovená, netřeba zde se obírati. 

Stěžovatel však dále tvrdí, že i kdyby pro jeho nárok bylo přec'e
psáno; říze·ní správní p'odle § 33 zákona o válečných úkonech, přece vy
loučena není přípustnost pořadu právníh'O (soudního), pončvadž není' 
sporu, že úřady správní o nároku vůhee ještě nerozhodly (§ 2 čís. 6 zá
kona ze dne 2. listopadu 1918 čís. 3 sb. z. a n.) a tudíž jej uplatňovati lze 
podle § 1 zál,ona ze dne 2. listopadu 1918 čís. 4 sb. z. a n. u řMných 
soudů, a to v první stolici u dovolaného zemského soudu v Praze. I tu 
však stěžovatel se mýlí, nevystihnuv správně významu a dosahu zakona 
ze dne 2. listopadu 1988, čís. 4 sb. z. a n. a vzájemného poměru jeho § 1 
a Š 2 čís. 6 záko.na ze dne 2. listopadu 1918, čís. 3 sb. z. a n. V té příčinč 
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připomíná se toto: V Ceskoslovenské republice bylo upuštěno od toho, 
zříditi obdobný tribunál soudní, jakým byl dle základního státníh-J zákona 
ze dne 21. prosince 1867 čís. 143 ř. zák. soud říšský. BylO ledy potřebí 
přikázati záležitosti dosud do příslušnosti říšského soudil spadající úřa
dilm jiným. To se stalo tím způsobem, že povolán byl a) ncj 'yšší soud 
správní rozhodovati o stížnostech dle článku 3 písm. b) a o kompetenčních 
konfliktech dle člállku 2 písm. b) a cl, - b) zvláštní senát rozhodovati o 
kompclenčních konfliktech ·dle článku Z písm. a) základního zákona stát
ního ze dne Zl. pr:osinee 1867, čís. 1~3 ř. zák. dorud říšskému scudu přiká.
zanýeh (§ 2 čís. 4, 5, § 3 zákona ze dne 2. listopadu 1918 čís. 3 sb. z. a n.); 
-cl zbývající agenda bývalého říšského soudu pak, totiž zálcžitosti 
v článku 3 písm. a) dotčeného základn.ího zákona státního uvedené roz
děleny byly mezi nejvyšší správní soud (§ 2 čís. G zákona ze dne 2. listo
padu 1918, čís. 3 sb. z. a n.) a řádné soudy (§ 1 zákona ze dne 2. listopadu 
1918 čís'. 4 sb. z. a n.). Jde tu 'o rozhodování o nárocích {veřejnoprávních) 
proH c'clému státu nebo jako částem, pok]ld nároky takové --- pro svou 
veřejnoprávní povahu - nemohou býti vyřj:zovány řádn~T1n pořadem 
práva. K tomu nutno připomeuouti, že ří'šský soud .opětovně pokládal se 
za oprávněna, rozhodovati o takovýchto veřeinoprávních nárocích i tehdy, 
když byly předmětem rozhodování v řízení správním, - kdežto správní 
soud důsledně hájil stanovisko, že v takovýchto záležitostech příslušnost 
říšskéh osoudu dána a tudíž jeho vlastní příslušnost podle § 3 písm. b) zá
kona ze dne 22. října 1875, čÍs. 36 ř. zák. z rokIt 1876 vyloIlčena jest jen 
tenkrát, když pro jejich vyřízení nestává zákonem předepsanépo správ
ního p-ořadu právního, čili když úřadúm správnfm nepřísltrší prá,vo rozho
dovací. Tato posléze uvedená podmínka.v článku 3 písm. a) zákona ze dne 
21. prosince 1867 čís. 143 ř. zÚk. výslovně sice stanovena nebyla, ale 
judikatura správního soudu (a také literatura) stále takto vykládala člá
nek3 písm. a) t('hoto zákona. (Srov. rozhodnutí správního soudIT v knížce 
Dra. Mahla-Schedla "Der Verwaltungsgerťchtshof« 'IManz) u § 3 b) zá
koua ze dne 22. října 1875 čís. 36 ř. zák. uvedená; Mischler-Ulbrich 
"Oesterreichisches Staatswiirterbuch" článek ';Rechtsschutz lm 6lfentli
chen Rechte. A. Das Reichsgericht IV.« a literaturu tam naznačenou). 
Bylo hlavn.č poukázáuo k tomu, že měly soudu říšskéml1 v článku 3 a) zá
kladního zákona státního ze dne 21. prosince 1867, čís. 143 ř. zák. přiká
zány býti takové záležitosti sporné, pro něž dO té doby nebylo fora k tomu 
povolaného, t. j. ani řá-dných soudu ani úřadl! správních, - tak že spa
dají v pravdě pod článek 3 a) jen ony sporné záležitosti, týkaiicí se ná
rokú veřejnoprávních, při kterých státui poklad, pokud se týče státní 
správa jej zastupující súčastnčncu jest jako str a n a, ve kterých tedy 
úřad'Dvé správní nevynášejí o' "nárotích žádného nálezu právní mod 
schopného, nýbrž jen v zastoupení fisku jako strana o uieh Se prohlašují. 
Jen rozhodování o, těchto, posléze naznačených nárocích pak přikázáno 
bylo zákonem ze dne 2. listopadu 1918 čís. 4 sb. z. a n.řádným soudům 
nastoupjvším v tomto jed i II é m směru na místo dosavadního sO,udu říš
ského. (jak výslovně prohlášeno. bylo také puvodcem zákona - srov. 
Právník 1919 str. 77); _ rozhodování o veřejuoprávních nárocích ]Jroti 
celému státu nebo jeho částem, o nkhž vynášejí nálc~y úřady správní 
v předepsaném instančním pořadí, vyhražcno bylo však nejvyššímu soudu 
správnímu. Názor stěžovatelem hájený, že k příslušnosti řádných soudU. 
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ce smyslu zákona ze 4 sb. z. a ll. náležejí ve
š ker é nároky veřejno,právní, dokud o nich úřady správní konečně ještě 
nerozhodly, jest dle toho, co vyloženo, neudržitelný. Takovýto výklad 
§ 2 čís. 6 zákona ze dne 2. listopadu 1918 čís. 3 sb. z. a n. a § 1 zákona 
z -téhož ďne čís. 4 sb. z. a ll. vedl by k důsledku nemožnému, že strany 
mohly by dle Iihovůle na zemský sDud v Praze přenésti' příslušnost všech 
správních úřadů v celé oblasti Československé republiky, pokud úřady ty 
rozhodují o nárocích veřejnoprávních. Smysl § 2 čís. 6 záknoa ze dne 2. 
listopadu 1918, čís. 3 sb. z. a n. jest tedy pouze ten, že nejvyšší soud 
správní rozl~oduje též o veřejno,právních nárocích proti státu nebo jednot
livým zemím tohoto státu, pokud pro vyřizování jich stává zákonně pře
depsaný správní pořad právní, ale tep rve t e h d y, rozhodly-li již o ná
f·ocÍ'ch těchto v mezích své' příslušnosti v instančním pořadí úřady správní 
a jde-Ii proto toliko o přezkoumání tohoto rozhodnutí. Veřejnoprávní ná
roky proti celému státu nebo. jeho jednotlivým zemím, o kterých. nejsou 
vůbec povclány rozhodovati' úřady správní aniž tedy nejvyssl dvůr 
správní podle § 2 čís. 6 zákona ze dne 2. listopadu 1918 čís, 3 sb. z. a n., 
pro které tudíž po zrušení soudu říšského nebylo by žádného fora, uplat
ňovati lze podle § 1 zákona ze dne 2. listopadu 1918 čís. 4 sb. z. a n. ža
lobou u řádných soudů. Ježto pak pro nárok žalobcem vymáhaný přede
psáno jest - jak v1rše vyloženo - zvláštní řízení správní, úřady- správní 
tedy povolány jsou rozhodovati o. jeho nároku, nespadá nárok tcn pod 
zákon ze dne 2. listcpadu 1918 čís. 4 sb. z. a n. a poi'ad práva j,esl vy
loučen. 

Čís. 525. 

Zákon O zajištění půdy drobným pachtýřům ze dne 27. května 1919. 
čis. 318 sb. z. a n. 

Požaaovací právo nevztahuje se na pozemek, iehož používal pachtýř 
jako !eni"ového hříŠtě. 

(Rczh. ze dne 26. května 1920, R I 316/20.) 

Pachtýř domáhal se piiznání požadovacího práva ku pozemku, jehož 
používal jako tenisového hříŠtě. S o u cl p r v é s t o I i c e přihlášku jeho 
zamítl, ježto, tu není zákonných podmínek. Rek II r s II í s o II d usnesení 
zrušil a nařídil prvÉmu scudu, by přcdsevzal další 'šetření a pak ve věci 
znovu rozhodl, a to v podstatě z toho důvodu, že podmínky požadovacíllO 
nároku dlužno v 1aždém případě zkoumati a zHstiti, zda po,dmínku ty 
zde jsou, čili nic. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení soudu prvé stolice. 

Důvody: 

Dle vlastního tvrzení užívá pacht-ýrř pozemkových částí, o něž jde, jako 
tenisového hříště a nikoli jako zemědělského pozemku ve smyslu §§ 1 a .3 
zákcna ze dne 27. kvčtna 1919, čís. 3l8.sb. z. a n. Není zde tedy vůbec 
zákonných podmínek rro pachtýřovl1 žádost za postoupení oněch pozem-
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kových částí do jeho vlastnictví, tato, žádost jest nedúvodna a byla S?u
dem prvé stolice právem zamítnuta. ,Setření, nařízene soudem rekursmm, 
bylo zcela zbytečné. 

Čís. 526. 

Neplatí ustanovení § 261, odstavec šestý, c. ř. , .•. .nýbrž § 43} ":: od-
ítI-ii soud za řízení sám od sebe žalobu pro nezholltelnon nepflslusnost. 

m -lb d" Postoupil-li prvý soud přes to k návrhu žalobce za o u na sou • JIm ozna-
čený, jest v otázce příslušnosti rekurs přípustným. 

(Ro.zh. ze dne 26. května 1920, R I 320/20.) 

Soud prvé stolice odmítl z moci úřední žalobu pro nepříslušno~t ,a po
stcupil ji k návrhu žalobcovu živnostenském,: soudu. r~ ",ku r s n I s ~ ~ ,d 
odmítl stížnost ža].o,vanél,'O z toho dúvodu, ze jest nepTlpustnou dle s[
stého odstavce § 261 c. ř. s. 

Ne} vy š š i s o II d vyhověl stižnosti ž'0~o:ran~~o, zrušil napadené 
usnesenÍ' a, naří'dil rekursnímu soudu, by vYf;dll stlznolSt žalovanéh;o clo. 
usnesení sou,du prvé stoli'ce nehledě k uveden emu ,důvodu odmítacímu. 

Dú vody: 

Podle šestého o,dstavce § 261 c. ř. s., který byl nově zavc~er: čl~r:kem 
VL čís. 14 novely o úlevách pro soudY, může žalobce; na ml t a-ll, zal~
vaný nepříslušnost, navrhnouti, by soud pro případ. ze by v~hoyel n~~ 
mitce, postoupil žalobu soudu, žalobcem uvedenému. So~d. ma vv~ove"l 
tomuto návrhu, není-Ii toho mínění, že druhý soud_pat::ne Jest nepnslus
niTm. Postoupení dluž'lio spo~iti s usnesením o n,epn~lusn:?stI, a proh t ~~-
111 II t o usnesení nepřipouští se kromě rozhodnutl o ut:'atach s,por~ o pn: 
slušnost žádný opravný pr:astředek. Toto ustanovem no e ~ l,~ tl, kdyz 
žalovaný neuamítal nepříslušno,st soudu, nýbrž soud z mocI uredm na~
hodil otázku nepříslušnosti, ani výslovnou úmluvou stra,n n~odstranltelne: 
o ní jednal a nepříslušným se uznal. V případě tako'vem zalobee _ nema 
práva, navrhnouti, by soud, uzná-li .. se vnepříslU'~?~f!l' ~os!ouPj1 z,,110bu 
soudu' jím uvedenému, a so:ud není opravne12,taky 1l?1ll1h, nyb~z ma. s: ome
ziti na to, prohlásiti' se podle § 43 j. n. nepnslusnym_ a odmlt~ouÍ1 zalo~u, 
proti kterémužto usnesení přísluší dle § 514 c. r. s: .ob_cma stranam 
opravný prostředek rekursu. Že tomu tak jest, plyne z::elme neJ~n z do
s.lovu, nýbrž i z dějin vzniku šestéhe> odstavce § 261 c. r. s. O?stavee teu 
zněl v o~nově zákona o úlevách pro s'oudy takto: "VyslOVL-II wud po 
;ředchozím ústním jednáním svou nepříslušnost, má k náyrhu žal~bcov~ 
postoupiti usnesením právní věc s,oud~, žalolbce~, u~edenemu, .a zal0ve?
dle § 52 rozhodnouti o nákladech mezlsporuo, pnslusn~st. Pro~1 ~snesem, 
jímž soud vy'sloví svou nepříslušnost a zároven postOUPl pr,avDl vec soud~ 
žal'Ohcem uvedenému, nepřipouští se prostř,edek opravny. Na, P: otl 

t m u, Z- e n sne sen í ž a lov a n Ý m vod por, v z a t o by tI r e-omu . . -- d ' 
k II r sem, v Y s loven a-I i ne p ř t s 1 II Š II o- s t z m ,o c 1 ~ r e II l~,' • ~« 
Zde tedy bylo pomýšleno jak na případ. že žalovany nalmtal ~;pr~~lus-

k . "pad z'e z moci úřední vyslovena byla nepnslnsnost nos t, ta - 1 na pn , 
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soudu, a ?ro případ naznačený vyhrazen byl žalovanému výslovuě 
rekurs. v motIvech k ,osnové zákona bylo v té příčin'ě phpomenuto, že 
v takovémto případě žalovaný nesmí návrhem žalobce na postoupení býti 
obmezen v právu, jinak mu příslušejícím. Podle vysvětlivek k n o vel e 
o úlevách pm soudy doznala osnova zákona v tom stněru podstatných 
změn. Především se předpokládá, že byla vznesena námitka nepříslušnosti 
Případ, že soud vysiovÍ svou nepříslušno:st z moci úřední, byl vyl o u~ 
čen; pročež r;ebylo třeba vyhraditi žalovanému Dro 
t e,n to pří I' a d pro s tře dek op r a v n Ý (výnos ministerstva spra
vedlnosti ze dne 2. června 1914 Č. 43 věstn.). V tomto, případě soud první 
SIO'!icc tedy pcchybil, když přes 10, že žalovaná stmna ,nenamítala nepří
slus!il'ost do!vol.a:neho soudu, naopak h áj"Ua jeho příslušnost, učunH us.nesení 
ve smyslu 6. ods,tavce § 261 c. ř. s. phhližeje k návrhu, žallQbcem v té 
příčině neoprávněně podanému; nesprávný postup ten nemůže býti žalo
vané na újmu a nemůže H zejména zbaviti práva, odporovati rekursem 
usnesení soudu stcIice prvé bez j-ejího návrhu a proti její vůli učiněnému. 
Neprávem tedy snud rekursní odmítl rekurs žalované jako nepřípustný. 

Čís. 527. 

Prodalel .iest povinen odškodniti kupitele. jenž nucen bYl zapraviti me
liorační břemena, kupitelem vý~lovně nepřevzatá. 

(Rozh. ze dne 26. května 1920, I~v I 234/20.) 

Žalobci koupili due 4. prosince 1917 od žalovaných velkostatek v O. 
~le sm!ou~y převzali povinnost plati'ti dalič, přir~žky k nim a jiné vc
leJnopravm davky, o,d 1. prosince 1917 splatné. V listopadu 1918 byli ku
pitelé, up:omenuti vodním družstvem v O., by zaplatili na meliorace po
zemku a regulaCi, dokClllčenou roku 1913, peníz, jenž připadá na velkosta-, 
tek O. Zalobci peniz ten zaplatili a domáhali se na žalovaných jeho ná
hrady. Procesní soud prvé s t o li' c ežalobu zamítl a nvedl 
v d ů vod Ci ch po stránce právní: Žalobei opírají žalobní nárok o tvrzení 
že jedná se v tomto případě o zadrželé dávky a záV<lzky velkostatku jak~ 
podilnika družstva obce O., že nevěděli o, tom, že jest zde nějaké 'druž
stvo, jehož podílníkem jest ukoupený velkostatek, že nebylo jim o těchto 
dluzích ničeho sděleno a že nejsou povinni je hraditi, poněvadž dluhy tyto' 
n~byly ve smlouvě kupní uvedeny. Tvrzení žalobců, že jedná se o zadrželé 
pnspevky vodního družstva obce O. a že nejsou povinni příspěvky tyto 
plallll, není správné. Dle § 23 vodního zákona ze dne 30. května 1869 Č. 95 
ř. zák. a dle § 61 zemského zákona pro Cechy ze dne 28. srpna 1870 Č. 71 
z. zák., na základě vodního zákona vydaného, stane se členem vodního 
d;"žstva ten, kdo nabude pozemku, pOjatého do družstva a jest kll plnč
mm, z tohoto poměru vyplývajícím zavázán. Tato povinnost jest břeme
nem pozemku a má až do, částky tříletých zadrželostí přednost před ji
nými reálními' břemeny bezprostředně po zeměpanských daních a veřej
ných dávkách a zaniká pouze řádným vyloučením zatíženého pozemku 
z družstva, aneb jeh:o rozpuštěním. Jest tudíž omezení toto omezením zá
konným, spjatým s dotyčným pozemkem a vázne na něm jako břemeno 

, reální. Ten pak, kdo, nabude takového pozemku, musí nésti s ním i 5ře-
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meno, na něm jako reální břemeno váznoucí. Z této povahy příspěvků 
vodního družstva jako reálního břemena vyplSryá také, že nemusí býti 
knihovně zajišťovány. I exekuční řád v § 120 a 216 ex.ř. zachoval těmto 
dávkám přednostní pořadí právě tak, jako jiným dávkám tohoto druhu, 
'na př. břemenům patronátním, propinačnÍm, vyvazovacím. Jest pak ne
sporno, že žalobci stali se kupní smlouvou ze dne 4. prosince 1917, vlast
níky velkostatku O. a jest také nesporno, že velkostatek O. jest clenem 
vcdního družstva obce O. a přešlo-Ii tím vlastnictví pozemků, do vod
ního druž'stva pojatých, na žalobce"přešla i sama s~ebou na ně povir:nost, 
ze členství toho dle zákona samého vyplývající. Ze by byl z druzstva 
toho velkostatek vyloučen neb že by bylo družstvo rozpuštěno, žaJo:bce 
vůbec ndvrdí. Soud vzal na základě svědeckých výpovědí a stanov druž- . 
stevních za prokázáno že obnosy žal{)bou vymáhané nejs,ou zadrželými 
příspěvky vodního dr~žstva v O., nýbrž že jsou kapitalisovanými pří
spčvky těchto družstev. Poněv~dž nejedná se o zadrželé příspěvky vod
ního, družstva, nebyli p,ovinni je nésti žalovaní, nýbrž vzhledem na.právní 
povahu (,(:chto příspčvkLI žalobci sami, jako vlastníci. velkostatku O., to 
Hm více~ ani žalcbci sami přiznávají, že zaplacením zažalovaného obnosu 
vvkoupiIi se ze své povi'nnosti na placení příspěvkú pro celou budoucnost. 
J ~ou zde tedy důvody zákonné, které ukládají' žalobcÍlm zaplacení obnosů 
jimi vyrovnaných, a nab~Tvá tím předmět sporu zcela jiné-právní pova~y. 
Avšak i kdyby neměly příspěvky vodního družstva povahu reálního, bre
mena, jsou zde i jiné důvody, které nárok žalobců činí ncopodstatněným. 
Byl-li by správným názor žalobců, že proto, že při sepsání kupní smlouvy 
ze dne 4. prosince 1917 o těchlo břemenech nebylo jim nic známo, a že 
žakvanými nebylo jim o tom ničeho sděleno a že ani nevěděli, že nějaké 
vodní družstvo existuje, tedy by žalobci nebyli povinni bývali zaplatiti 
celý kapitalisovaný příspěvek najednou. Jak prokázáno, nežádalo vodní 
družstvo žalo'bce {) zaplacení, nýbrž hlásili se žalobci o zaplacení sam'. Jak 
dále prokázáno, dáno bylo zájemníkům na vůli, chtějí~li zaplatIti celý ka
pita1isovan1r příspěvek naiednúu, a pouze na přání zájemníků přijato bylo 
zaplacení celé. Vždyf také žalovaní v době, ve které byli ještě vlastníky 
vel,ko'statku O., nephti:Ii celého~kapitálu; nýbrž pouze úroky a nebyli ku 
placení celého kapitálu nuceni. Pakliže žalobci, ač necítili se býti povin
nými, celé příspěvky zaplatiti, přece tak učinill, neměli tak učinit! bez 
předchozího dorozumční se se ža!oNanými a když tit{) by zaplacem pn
spěvkú odepřeli, mohli je odepříti též a ponechati r'ozhodnutí, zdali. jsou 
oni či žalovaní povinni tyto příspěvky platiti; 'neby.H však l}ovi'llni pla'Í1ú Je 
dobrovolně sami. Žalobci také nebyli dle stanov družstva povinni ku pla
cení celých kapitalisovaných příspěvkťt najednou, nýbrž byli p'ovinni za
pravovati pom,e příspěvky roórtf. PaiRliže .by se byH tím, že žádáno byl'o 
na nich zaplacení celého výkupného kapitálu, cítili dotčeni, bylo jejich 
pr;;vem, o,dvolatis.e ku valrié hromadě, neb p.ojitickému úřadu a tjt'o or~ 
gánové byli by rozhodli, zdali požadavek družstva jest správným. Zal ObCl 
však práva toho neužili ale zaplatili příspěvek, na ně vypadající, zcela 
dobrovolně. Zalobci ne~oh<lu se d'ovolávati ustanovení § 443 obč. zák. 
jednak PfC'to, že ustanovení to vztahuje se na právní poměr osoh třetích 
ku dřívějšímu vlastuíku a ne na poměr nabyvatele k dřívějŠímu vlastníl~u, 
jednak vzhledem ku právní povaze příspčvkú vodního družstva jako rcal
ního břemene, nemajícího potřebí knihovního zjištěnÍ. Z téhož důvodu ne-
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mohou žalobci upIQtňGv~~,4"%HJf"~i&c"fi-~,~,~~~~mforrrrrrrrn~7ajD'lnll~---: 
o existenci vodního. družstva a nčjaké pollledávky tohoto ničeho lIesděliIi, 
a že je tím v omyl uvedli, neboť vzhledem ku právní povaze příspěvků 
vodního družstva ku sdělení takovému povinni nebyli. 5ylo by zajisté 
proti dobrým mravům by žalovaní, když již nejsou vlastníky pozemků do 
katastru vodního družstva pojatých, nesli náklad, zaldádající práva, a ~a-
jící za následek zlepšení p(}zemků a snazší a výhodnější jich obdělání ze 
kterého sami neměli by již užitku, nýbrž jen povinnosti a žalobci jen práva 
a prospěch a žádné po'vinn'Osti; žalobci nemohou také uplatňovati, Ž-" 
žalovaní jsou jim ve smyslu § 923 ,obč. zák. právi z tO'ho, že neoznámili iim 
břemeno: z členství ve vedním' družstvu, p-ončvad:ž nejde IQ břemena vzl~le-
dem ke kupní ceně velkostatku neobyčejná. O d vol a c í s o u d vyhověl 
žalobě. D ů vod y: Správným jest názor prvého soudu, pokud jde o práv-
ní povahu sporného břemene. Zákon ze dne 6. července 1896 čís. 144 ř. z. 
o poskytování zápůjček melioračních, a o takovou v tomto případě se 
jedná, stanovf v § 5, že, když pozemek, pro meliorační rentu zavázaný, 
před pr:ovedením anebo po dokončení melio:račních prací z volné ruky se 
zcizí, práva a závazky, poskytnutím zápůjčky meliorační pro dřívějšího 
vlastníka nabytá, přecházejí mocí práva na nového nabyvatele pozemku 
a že všechny úmluvy a ustanovení tě-mto zákonným předpisům se pří-
čící jsou bezúčinnými. Než nutno uznati za správn1T i názor odvolatelů, že 
všechny tyto zákonné předpisy upravují pouze poměr mezi vodním druž
stvem a maji1elem pozemku, do družtva takového pojatéllo. ncdot'ýkají se 
však nijak poměru mezi do'časpým majitelem a bývalým maiitelem tako-
vého pozemku, pokud jde 'O náhradu příspěvků, dočasným majitelem za dří
vějšího majitele zapravených. Soud prvé sO,lice vJ'chází z toho, dle r'á-
zoru odvoladllo snudu nesprávného předpokladu, že zmíněné reální bře-
meno jest takové právní povahy, že postihUje Výlučně jen vžd~r cIučas-

ného maiitele pozemku, že jen tento je povinen k jeho plnění tak, že, když 
třetí osoba za povinného hřemeno toto by plnila, nemohla hy na l)ovinném 
náhrady se domáhati. Avšak to,to reální břemeno požívá pome oněch 
výhod, které pro ně uvedenými zvláštními zákony isou stanov"ny, jinak 
však'je na r:oveň postaveno všem ostatním reálním břemcni:m a podřízeno 
právním normám, pro tyto platícím, tedy zejména předpislnn občanského 
a knihC'vního zákona. A tu stanoví § 443 obč. zák. ve spojeni s § 4, 5 a 7 
kn. zák., ž,e ten, kdo přejímá jako vlastník věc nemO'vitoll, bere na sebe 
také břemena, na věci té váznoucí a ve veřejných knihách zap<;aná. Názor 
prvého soudu, že ustanovení toto vztahuje se jen na p'l'ávnÍ poměr osob 
třetích 'pmti dřívějšímllvlasbnih1 a ne na nabyvatele a dřívějšiho vlast-
níka, sdíleti nelze, neboť toto zákonné ustanovení určuje jednak, která 
břemena, na nemovitosti vá.znoucí, při přejímání nemovitosti od dřívějšího 
vlastníka nabyvatel přejímá, jednak v posledním odstavci vyslovuje, ž~ 
Jme pohledávky a nároky, příslušející nék,ému pwti dřívěj.šÍmu: vlasDníku, 
na nabyvatele Se nepřevádějí. Sporné reální břemeno nebylo v knihách 
pozeml<ových, jak je mezi stranami nesporno, zapsáno a důsledkem toho 
je žalobcové nepřevzali. Ale také dle ustanovení posledního odstavce § 443 
obč. zák. na: žalobce převedena nebylo. Strany však mimo to ve smlouvě 
trhové ze dne 4. prosince 1917 vyslovně umlLwily, že kromě břemen v od
stavci III. a IV. smlouvy uvedených nepřejímají žalobcové s ukol!!lenými 
nemovi1ostmi žádných dl'uhů a závad knihovních ani neknihovníeh. Mezi 
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břemeny sporné břemeno uvedeno nenÍ. Z t.oho, co řečeno, 
Iyne, že žalobcové byli povinni dle zákona příspěvky vodnímu ,družstvu 

Platiti a to jak příspěvky zadrželé a splatné před !ou dob~u" nez ,vlastm
~tví nemo,vitostí nabyli tak i příspčvky po té dobe sJllatne, .ze vsa~, za
platili-Ii také příspěvkY, k jichž placení v.ovinni byli zalovan;, JSOU zalob~ 
cové oprávněni domáhati se na zalovanych n!:hra~y takovychto ; za ::0 
zaplacený oh příspěvkll (§ 1358 obč. zák.), po pnpade kap;tahsov:anych pn
spěvků správněji řečeno kapitálů. Pokud jde o, rozsah nahradn~ho na:?ku 
žalobců, bylo' zjištčno, že práce drenážuí a r:;gulačr:í byly ~okoncer:Y dnvc: 
nežli žalobci velkostatek koupili, že v dobe ukoncem onec~ pr~cl ne~li!Y, 
náklady na provedení prací těch uhrazeny, a že povInnost clenu, od-:adet1 

k tOmuto účelu příspěvky, po rozumu ustanovení § J~ odstavce druhy sta
nov vodních družstev diletrvala. Ukončením praCl zveleben,: ~yly po
zemky žalovaných, oni již od té doby účastni byli výll'od prac! ,tech. P? 
ukončení prací těch mohlo' býti také na jisto posta~eno .a tak~ ohl:dn,e 
vodního družstva v O. na jisto bylo postaveno, jaky podJ! z nakladu na 
ony práce vypadá na pozemky žalovaných. Po. ukončení_ pra~í reální bře
menO' v celé1m rozsahu již pozÍlstáva!o, ono. Slce, ponevadz povmnosÍ1, 
z něho pro členy vyplývající, nebyly splněny, zů~talo i nad!ll,e ,s~jat? s p~
zemky členů, na něž práce se vztahovaly, za ucelem zaJl~tel1l za~az1,w, 
z něho plynoucích, ale jinak zůstalo břemenem. žalovanych, vzn;klym 
a pozůstávajícím jíž v plném rozsahu před proct~Jem ,;,elkostatku, zalob
cŮm. Tito, jak uesporno, břemena toho na srážku trhove ceny t;eprevzah. 
Jsou tedy žalovaní povinni zaplatiti správněji nahraditi žalobcun; to, ;:0 
tito za ně platili a platiti, povinni byli z důvodů pl,není závazků onono, roa1-
ního břemene. Soud prvé stolice různí tu jednak "příspěvky", to Jest uroky 
z kapitálfl, o nichž připouští, že žal0,hcové byli povinni' ie Dl~htJ, a ~a_k 
»kapitalisované příspěvky«, o nichž uvádí, že ža!obcové n~ih~lI nuc<;ll1 ),e 
platili, zejména ne bez svokní žalovaných. Avšak tyto kaPltah~?va!:e pn
spěvky nejsou ničím jiným, než vypůjčeným kapltalem, po pnpade leho 
zbytkem a první příspěvky jsou, úroky po případě i s ',;nuitarm z. toho~o 
vypůjčeného kapitálu, neboť dle § 12 stanov vodmch drnzstev hradl se na
klady na práce jednak ze subvencí, jednak anuitní výpůJčkou, k!er':,~ 
družstvo učiní II některého veřejného ústavu úvérního, k tomu o;pravne
ného. Dle názoru soudu prvé stolice měli žalobcové platiti příspěvk,: 
prvé, ale soud nezjistil, 0.0 na těchto příspěvcích žalobcové do dne ",:yd:cm 

ro;zsudku zaplatili (§ 406 c. ř. s.) Dle náhledU! odvolacíh~ sOU,dn ~~m .vsak 
okolnost ta vadou takovou, by zabránila důkladné vysvetlem a }adn~ po
souzení rozepře. S'oud prvé stolice zjistH, že ve valné h;oma~e. druzstv,a 
vodního v O. dne 18. ledna 1916 bylo usneseno" by cely dluzny kapltal 
byl jednotlivými podílníkY' spla,en .. , že dopi~,:m ze. due 15. l!~t~padu 
1918 byla družstvem velkostatku oznamena vyse kapltalu drenazmho a 
regulačního. Splacení kapitálu družstvem jest dle § 5 z<i~ona ze 6. čer~ 
vence 1896 čís, 144 ř. z. přípustné. Rozsudek soudu prve stohce vytyka 
žalobcům že měli se odvolati k valné hromadě nebo politickému úřadu a 
tyt; orgány že by byly rozhodly, zda je požadav:k správným, když vša~ 
práva toho' nepoužili, že zaplatili příspěvek na ne vypadallCÍ dobr'O,:?1ne. 
Soud prvé stolice však přehlíží, že usnesení valné Ilromady stalo ~e JlZ 18. 
ledna 1916, kdežto: žalobcově nabyli vlastnictví velkostatku teprve 4~ pro
since 1917 a ž·e tedy do rozhodnutí valné hromady nemohh pc'datl stlznost, 
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jakOll ma' n" m"" J~ R -I2-cshl=>v-cirlIž';1V-a-:--SI:1Zl15);rluPcliliwmOhU-Wuz.,---~ -'- _. • ~ .. , ll.}' Sn- O\). pouze 
žalovaní )ako vlastníci velko,statku v době usnesení valné ~rcmady. Ti 
netvrdí. z: ~y tak byli učinili, a proto usnesení valné hromady se podro
bJll. ~onecne I;elze uznati za správné vývody rozsudku, že by bylo proti 
dobrym mravum, kdyby měli žalo,vaní nésti toto; břemeno, poněvadž práce 
regl~l'ačn:í ~ drenážní byly již před smlouvou trhovou provedeny a žalo
vam zaJIste vzhledem k těmto okolnostem cenu trhovou daným oko Inc' 
stem přizpůsobili a jl zvýšili, nebo aspoií zvýšiti ·mohIi. Žalobcové při sta
novení kupní ceny již k tcmu.(o zvelebení pO,zemků .přihlíželi. 

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

Dúvody: 

DO,vol~ní, uplatňující toliko dovolací důvod § 503 čís. 4 c. ř. s., jest 
ne'?Jlr~vne~o. Soud odvolací v podstatě správně posoudil věc po stránce 
pravm; vyvody dovolacího spisu nemohou způsobitV změnu rozsudku 
v od]}or vzatého. Ze skutkových zjištění so,udů nižších plyne to>to: Vodní 
druž;tva, k nimž také žalovaní náleželi, opatřila zápůjčky melioraČní, 
ktere byly ku prospěchu členům těchto družstev a zejména též žalova .. 
~ý.r,n )ako r,najitelům pozemkú, jež nyní na základě trhové smlcuvynále
zelI zalů>bcum. Práce meliorační, jichž náklad by! oněmi zápůjčkami uhra
z;n,. byly c\okončeny dříve, než došlo k uvedcné trhové smloThvě. Pracemi 
ter,nl byly pozemky žalovaných zlepšeny; žalovaní stali se účastnými 
Vy~o'q pra,cí těch a byl'i povinni z celých melioračních zápůjček i s pří
slusnyml moky zaplaMi onu poměrnou část, jež připadla na jejich po
zemky. V poměru k vodním družstvúm ovšem mohli činiti tak ve formě 
příspěvků [nčních, pokud nebylo na valné hromadě usneseno, aby č1euové 
sp~atJl: celý kapitál. Tím, že členové konali platy ve formě ročních pří
s]}evku, nebyl kapitálový dluh, vzešlý meliorací pozemkú, změněn v roční 
re~tu, kterou hy dočasní majitelé pozemků bYli pOiVinni zapravovati ze 
sveho. J~n na tu d.obu: po kterou tyto pozemky nacházely nebo nacházejí 
s: v!ench vlas~m~tv!. Tvrzení dov?latelů, že povinnost strany kupující, 
p:evzlh mehoraclll bremena, rOzuml se sama sebou, není ničím odůvod
neno. Dle § 443 a poslední věty § 928 obč. zák. nepřešlo břemeno z meli
ú:ační::h. zápújček na žalobce, nýbrž žalovaní zůstali sami dlužníky a pc' 
nevadz zalobcove dluh za ně zaplatili, mají právo, žádati na nich náhra,du 
zaplacených částek, jcž rovnají se zažalované pohledávce. Dle mínění 
p:oc:es~~ho v ~oudu prvé st,oJice částky žalobou vymáhané nejsou zadrže
l~ml pnsp:vky vodních družstev, nýbrž jsou kapitalisovanými příspěVky 
t~chto druzstev; tento výrok soudu prvé stolice není skutkovým zjiště
mm, Jak do,volatelé mylně se domnívají, nýbrž jest závěrem ze skutko. 
vý,::h zjištění.,a ~ávěr te~ jest nesprávný, pDkud zažalované částky pro
hl,asuJe za p;lspevky, Jez by žalobcové povinni byli nésti ze svého bez 
narQku na nahradu proti žalovaným. Vždy! to nejsou přís,pěvky členů na 
správní výlohy vodních družstev, fOlk od roku nově vznikají·ci. Že trhovou 
smlouvou ze dne 4. prosince 1917 žalobcové ncpřevzali reální břemeno 
melior~ční, je zřejmo z obsah'll této listiny. Opak toho předpokládati jest 
'ostatne 1 proto vyloučeno, poněvadž žalovaní uzavírajíce s žalobci trhovou 
s~louvu, mohli při urceni trhové ceny vzíti zřetel na zlepšení pozemků 
na~ledkem melioračních prací a poněvadž vzhledem na u'stanovení ~ 1297 
obc. zák. o stupni píle a pozornosti osob, nadaných obyčejnými ~chop-

319 

nostmi, slnš-í miti za to~ že žalovaní ta1:é skutečně' zřetel ~la t~{o zlepšen~ 
pozemků vzali. Dle odstavce ll. trhové smlouvy žalovam. ovsem p~odah 
žalobcům nemovitosti své tak, jak sami je drželi a užívalI, nebo, drzelI a 
u'žívati byli oprávněni, ale tím určena byla práva kupujících ~ žádná je
jich pavisI-most, zejména ne povinllc:st, vpr·ev~íti b~emeno mC!1o?raČll2- ~l.e 
odstavce V. téže smlouvy žalobcc've prevzall povlnnost ,platItI dane, pr;
rážky k nim a jiné veřejnoprávní dávky, od 1. prosmec 1917 splatne; 
toto ustanovení nelze však vztahpvati na platy z melioračni~o .břemene; 
nebc'! tyto nejsou dávkami veře,jnoprávními. Z okolnostI, ze zalobeove 
převzali .patronát, spojený s držbou i:oup:ných. nem?vit?st~, ~č v trhové 
smlouvě není 'o tom zmínky, ncplyné, ze prevzah take realm brem'eno m,e
liorační tím méně tedy ZJ okolnosti té lze vyvozovati, že byli povinni toto 
břemell~ převzíti. Dovolatelé konečně tvrdl, že žalobcovénebyli opráv
něni prejudikovati {předbíhati) stanovisku žalovaných a tedy neměli pla
titi družstvu dokud se žalovaných nezeptali; ale z hořejší úvaby vysvítá, 
že žalobcov6 zaplatili jen to, co bylo pravým dluhem žalovaných po
ptávka žalobcův u žalovaných nebyla by tedy nic změnila na právnín; sta: 
novisku dle něhož byli žalorvaní povinni, zaplatiti tentc. dlllh a, pOl1l:yadz 
;aplatili' j'ej aSloty jiné, t,otiž žalobcové, za ně, povinni jsou nahraditi jim 
zaplacené částky. 

Čís. 528. 

Ochrana nájemců (zákOn ze dne 17. prosince 1918, čÍs. S3 sb, z. a n.). 
Za obchodní místnosti lze pokládati pouze místnosti, sloužíc; přímo 

nebo nepřímo ku provozováni obchodů ve smyslu obchodního zákona. 

(Rozh. zc dne 26. května 1920, Rv I 279(20). 

Pronajímatel vypověděl mimosoudně městské obci MariánskÝch Lázní 
nájem lázeňského· domu. Nácmitkám vypovězené obce s o udp r v és t o
I i c e vyhov,čl a žalobu zamítl - mimo jiné z tě c h t o dÍl vod ú: Jde 
o to, zda předmět nájmu jest obchodní místností ve smyslu § 1 nařízení 
o ochraně nájemců ze dne 9. února 1919, čÍs. 62 sb. z. a n. Nelze pochy
bovati o tom, že lá'zeňský sál s příslušenstvím jest nezbytnou součástí lá
zeňských podniků Mariánských Lázní a že jest pro podnik lázeňský na- . 
pro'sto nepostrád'atelným, ježto by jinak Mariánské Lázně ztrati·ly na 
svém vzhledu vůči ostatním světovým lázním. Z tobo plyne, že lázeňský· 
sál a ostatní místnosti, sloužící společenským ůčelúm, tvoří společen
ské středisko lázeňské a jsou jedním z hlavnÍ'Ch zdrojů příjr"ů lázeňské 
správy. Je-Ii tedy soudu známo, že ža1bvaná obcc měla značné příjmy 
z lázeňského domu a jej nutně potřebovala ku provozování svého lázeň
ského podniku, šlo, tu o obchodní místnosti, již dlužno podřaditi nařízení 
'O ocm-aně nájemců ze dne 9. února 1919, čís. 62 sb. z. a n. Ježto žalobce 
neopatřil si soudního sv,olení ku výpovědi ve smyslu § 1 cit. nař., bylo ná
mi-tkám žalované obce vyhověti. O d vol a c í s o,n d uznal výpověď účin
nou - mi:lTIo jiné z tě c h t o d Ů vod ů. Naří-zen1 o iochraně nájemců 
ze dne 17. prosince 1918, čís. 83 sb. z. a n. vztahuje se k nájmu bytů, jed
notlivých částí bytů. a k nájmu obchodních mistností {§ 1). V podstatě bylo 
nařízení tomuto vzorem býv. rako1)ské nařízení z ledna 1918, na jehož zá-
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sadách nebYlo ni'o Douze 
jin:t~ měla bý~i ochraona nájemců ~?stavena na širŠí základnu. DIe vysvě
thvek. v~da~lych ~ puvodmmll nanzcní z ledna 1918, jest účelem nařízení 
o, oc~ra~e ~aJ,emcu, !'y zajištěna bYla existence a výdělek osob, na něž do
leh,ay valec,ne pO,,;,ery. Proto byla ochrana nájemců obmezena na byty 
a c"stJ ~ytu, ~udlz na míst nesti, jež slouží' za přístřeší lidem a jich ma
Jetku; d~le ovsem též na místnosti obchodní. Pojem bytů a částí bytů ne
v~volav~ p?ch~bnost!. Naproti tomu lze vykládati pojem »obchodních 
m1stn~sh«~ rU:~y'm z~usobem. S hlediska nařízení o ochraně nájemců byl 
b~ n"eJ~pravneJSlm vyklad, že jscu jimi, takové místnosti, jež slouží buď 
_vylucne, ne?o převážně výdělku, by jím byla uhájena existence lidí. Ale 
1 "slovn~ vyznam. by t'~m~ nasvědčoval. »Obchodními místnostmi« jsou 
vse~hr:Y llil'stnostr, v mchz se pr'ovozuje obchod, t. j. činnost směřuJící 
k vYdelk,u',BYlo by vyloučiti všechny místnosti, jeě slouží jiným účellim 
a .. : !u~hz cm:rost ku docílení výtěžku zaujímá pouze místo podřadné. Dle 
z}lstem Jes,t predmětem nájmu lázeřrský sál, jenž slonží v prvé řadě k úče
hlm sPole,censkym ~ p~~'~e podřadně přináší obci zisk. Tuto podřadnost 
soud prve stolIce prehlIzI a nelze tu proto mluviti o obchodní místno'ti 
ve smyslu dt. nařízení. " ~ 

Ne j v y šš í s o u d zrušU rozsudky obou nižších stolic a vrátil věc 
soudu prvé stolice, by ji znovu proJednal a rozhodl _ mimo jiné 
z těchto 

důvodil: 

Ž~lovaná st~ana, tvrdila v námitkách proti výpovědi jen všeobecně, že 
na ml~tn?,stl, Jez v sec h n y v lázeňském domě najala, vztahuje se usta
n5'v~111 ~a!(ona ~ 'o,chr~ně nájemců, aniž blíže uvedla dúvod k tomu'. Teprv,e 
pn v ustmm Jed~am oduvodňuje tuto námitku tím, že místnosti dlužno 0'0-
va200vatr za mlstnosti o' b c hod n í,pončvadž; jí bez nich správa lázeňská 
.bY!<l ~y zne~;ožlična, nebo f místnosti najaté tvoří podstatnou součást lá
zens~ych ~anz;:ll, bez nichž by obec, jako orRán správu láznf vedouCÍ, 
ut,rpe~a. ~~Jen Ujmu na representaci nezbytné k zachováni proslulosti, 
nYb:z I uJn;u hmctnou, jelikož by trpěla značnou ztrátu na příjmech, Na
Pro~I to;nu zalo'~kyně popřela, že by najaté místnosti patřily mezi lázeňské 
zahze:1I a poprela vlastnost jich jako místností obchodních poněvadž' 
I kdyz z n:ch obe:, příjem má, není to příjem povahy obchodního zisk~ 
a obec take Jako 2lfad, správu lázeňskou o'bstarávající, žádn,ých obchodů 
nepr,ov?zuJe. Kdezto první soud, pokládaje okolnost, že žalovaná obec 
zn"Jateho o~lektu má příjmy a ho ve svém rJbchodě t. j. v lázeňském pod
mku s ?rospechem užívá a nutnč potřebuje, za soudu známou a tudíž dú
k~zr: vubec nepotřebující {§ 269 c. n, tuto' rozhodUjící okolnost blíže na 
pretres am ~~;zal tín~, mé"n~ v~stižnč.:obj~sn,H a potřebné dŮJkazy o ni pro
vedl, bez bhzslho vYJasnem mlstnosb naJate za místnosti obchodní uznal 
usoudIl,: stolice druhá, že o obchodních místnostech, třeba z najatého ob~ 
lektu mela c:bec i příjmy, nemůže býi řeči, když v nich obec obchOd ne
provozuJe, any mí,stnosti ty ani výhradně ani hlavně neslouží k tomu účelu, 
by z, mcll byl docllen ZISk. Než aby se otázka, jde-li tu o místnosti takové 
~~e:ym ::rožno přiznati povahu místností obchodních, t. j. místností slou~ 
ZlCICh pnmo nebo nepřímo ku prDvnzování obchodfr ve smyslu obchod-
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~~--;'~"'f zákona, spolehlivě rozřešiti mohla, mě! již první soud vedle ustano
voní § 182 c. ř. s. žalovanou stranu poukázati, by tuto rozhodnou okolnost 
náležitě odův'odnUa, zejména přesnč uvedla, k čemu místností sporných 
pcužívá, a jakým způsobem ona z nich příjmy bere a jaké povahy příjmy 
ty jsou, a aby o těchto {)kolnostech, jež zevrubně probrati a objasniti 
třeba, provedl, bylo-li by pÓlřebí, důkazy. 

Čís. 529. 

Vlastnik může žádati i na bezelstném držiteli vydáni veníte, kter} tento ~ 
za věc utržil. 

(Rozh. ze dne 26. května 1920, I(v II 87.20.) 

Zalobd byla podnájemníkem odcizena celá řada stříbrných předmětů, 
jež pak pachatel prodal žalovanémn klenotníku. Cást z nich žalovaný dále 
prodal, ostatní pak byl nucen žal,obci vrátiti. Dřívější žaloba žalovaného 
proti žalobci na vrácení věci, jež mu byl nucen vydati, byla právp'platně 
zamítnnta. Proti žalovanému zavedené trestní řízení pro přestupek § 477 
tr. zák. skončilo sproštením z obžaloby, ježto soudce dospěl k přesvěd
čení, že nabídka pachatelova nemohla se ža~ovallému zdáti podezřelou 
vzhledem k tomu, že žalovaný .znal rodinné poměry pachatelovy; pachatel 
byl pro zločin krádeže právoplatně odsouzen. Žalobce dcmáhal se žalobou 
na žalovaném, by mu zaplatil za předměty, jež n něho nebyly nalezeny, 
pr,ozatím tolik, kolik byl za ně zaplatil pacbateH, vyhražuje si uplatňováni 
toho, čeho se na plnou hcdnotu nedostává. P r 'O ce s II í s o li d p r v é 
s tol i c e žalobu zamítl. D ů vod y: Zalovaný byl bezelstným držitelem, 
nikoli'v však vlastníkem věcí, jež byly žalobci odcizeny, ježto tu nebylO 
podmínek § 367 obč. zák. Musel proto žalobci vrátiti věci, poknd je ještě 
měl. Jinak má se věc ohleduč předmětů, jež byl dále pro'dal. Dle § 329, 330 
obč. zák. mohl žalovaný, jsa bezelstným držitelem, s věcmi dle libosti na
kládati, je spotřebovati pn případě i zničiti,mohl si přivlastniti veškery 
plody a nžtlky z věcí těch důsledkem své bezelstné držby. Byt tudíž 
i oprávněn věci zciziti a docílený výlěž"k podržeti, aniž by byl povinen 
vrátiti jej' pravému vlastMku věcí. Nelze mluviti o obohacení žalovaného, 
ježto případný výtěžek za věci získal jakožto jeiich užitky. Cenu pak, již 
zaplatilpaJchateli a liž na něm žalobce požaduje, není povinen žalobci Vy
dati, p@ěvadž pení", ten za věd skutečně byl zaplatil a není proto o něj 
obohacen. O d vol a c i s o u d žalobě vyhověl. D úvod y: Soud prvé 
stolice přiznává sice ~ žalobci právo l1a vydání věcí, pokud byly u žalova
ného nalezeny, upírá mu však nárok ohledně věcí, jichž ža.J.ovan$r již nemá. 
V tom jest patrný rozpor, jejž ncho j,řekle'ITouti uslanovením§§ 329 a 330 
obč. zák. Jestiť základním předpisem občanského zákonníka, že lze nabýti 
vlastnictví ,odevzdáním pouze tehdy, hyl-li zcizitele vlastníkem (§ 366, 
442 obč. zák.). Výjimek § 367 obč. zák. nelze obdobou ro~šiřovati. Žalo
vaný nestal se vlastníkem věd. Tím, že žalovCLný, p,riOdav věci, nemá jich 
již v držbě, ne,pozbývá žalobce nároku na to, co bylo, za ně vytěženo. Ná
rok tento není pohledávkou z poškozeni, jež by předpokládala pr~oti
právní poškození a směřovala pouze proti škůdci (§ 1294, 1295 ohč. zák.), 
nýbrž jest bezprostředním výronem vlastnickéhp práva ku věci. Nespráv-
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nos! názoru prt1V~~é~~h~~o~lis~o~U~d~U[f,~~~~.!]~~:;~{1:~';;~~~~~~~~~~~I~~~~ an;bezelstný d by mu bylo nahraženo, co dal před-
chůdci za to, že mu přenechal věc. Vždy! nelze vlastníku uložiti, by si 
svou vlastní věc vykoupiL Bezelstnému držiteli přísluší postih pouze proti 
jeho předchůdci. 

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

Důvody: 

Skutkovým podkladem žalobního nároku jest okolnost, že žal:obce byl 
vlastníkem stříbrného náčiní, jež v žalnbě přesně označeno, že náčiní to 
b",lo' mu ukradeno, že žal:ovaný náčiní to a sice, jak zjištěno, bezelstně od 
zlodějky koupil a pak dále prodal. Žalobce, tvrdě, že věci měly větší hod
notu, než cenu, za jakou byl", žalovaným od zlodějky ukoupen.y, a že ža
lovaný za věci tYdojista utržil více, ne'ž cenu nákupní, domáhá se toho, by 
žalovaný zaplatil mu prozatím alespoň cenu nákupní, vyhražuje si uplatňo_ 
vání tcho, čeho na plnou hodnotu se nedostává, při nejmenším pak uplat
ňování toho, co' žalovaný za věci utržil. Z řečeného skutknvého podkladu 
vycházely jak prvá, tak druhá stnlice. Otázka, zda z tohoto skutkového 
PCiďkladu lze pn zákoliu vyvoditi nárok žalobuí jest otázkou právního po
souzení případu. Po této stránce není však soud, vázán právním ,pojetím 
stran, pročež, odchýlí-li se soud od právního názoru žalobce, nelze dů
vodně tvrditi, že by soucl bYl uznal o plněni, Ol něž nebylo žalováno, nebo 
nepřípustným způsobem pozměni,l důvod žaloby. Poku'd tedy v těchto 
směrech uplatňuje se proti odVOlacímu rozsrndku dovolací důvod § 503 čís. 4 
c. ř. S., ndze dOrvolání přizn,,;ti oprávněnosti. Ve věci samé závisí rozhod
nutí rozepře na správném Výkladu ustanovení§ 329 obč. zák., "k němuž 
ohledně vlastnílmvých nároků proti bezelstnému držiteli věci poukázáno 
v § 379 obč. zák. Marginální rubrika k Ji, 329 obč. zák. mluví ovšem ,o prá
vech bezelstného držitele ohlcdně podstaty věci, přidržujíc se theoretické 
naUky O' t. zv. oommoda (beatitudines) possessionis, jak běžnou byla 
v čase prací kodifikačních. Co však v pravdě míněno »právy bezelStného 
držitele co do podstaty věci«, Oi ni'chž mluvi margi!;ální rubrika § 329 obč. 
zák., plyne nad veškeru pochybnost z obsahu tohoto paragrafu. Jím 
v jádru věci sprošfucr'e se bezelstný držitel vlastně jen zodpovědnosti za 
to., že věci užíval, ji spotřeboval nebo dokonce zničil. Toto sproštění zod
povědnosti je důsledkem bezelstnosti, jíž zavinění je vyl:OÍlčeno, nikoli 
však důsledkem nějakého právabezelstnébo držitele k podstatě věci. Že 
tomu tak, plyne z úvahy, žedoml1ělá »práva« ,§ 329 obč. zák., obmyslnému 
držiteli nepříSlušejí, tudíž orbsah držby jakoi takové netvoří, nýbrž jsou dů
sledkem bezelstnosti, bezelstností však neurčuje se obsah práva, ona jeví 
pouze vliv ilH nabytí a rozsah práv <Randa, Besitz str. 104, Unger I. 222 
pozn. 32, II 540 pozn. 23, l(rainz J 462/6, Nippd JJI str. 109). Vykládá-li se 
Pak ustanovení § 329 obč. zák. tak, jak právě naznačeno, plyne z toho pro 
případ, o: který se' zde jedná, toHk, že žalovaného nelze arciť činiti zodpo
vědným za to, že věci vůbec zcizil, ani za to, že snad je zcizil nevýhodně. 
Z toho neplyne však právo žalovaného., by podržel peníz, za který věci 
dále zcizil. Takovéhoto práva mu § 329 obč. zák. nepřiznává. Žalobce jako 
bývalý vlastník věcí musí se arcif spokojřtj s právním stavem, utvoře
ným tím, že věci dále byly zcizeny, nepozbývá však práv z tohoto práv" 
niho stavu plynouCích, tudíž zejména nárOku na peníz za věci dOCílený. Že 
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tímto právním stanoviskem nenakládá se se žalovaný~ p;oti ÚmY,SIU,~~; 
k ad krutě toho dokladem je ustanovení §, 333 obe. zak., v<;dle ll<'. 
a'~~t::elstný d;žitel nemůže požadovati cenu, kterou on dal s-,",emu

d 
P!:~~~ 

chůdel za to, že· věc mll přenechal. Př<;ruechati pak ~ezels~nemu 1 Zl e 1, 

v případě, že věc úplatně dále zcizil, pemz, ktery z~ vec ~trz~,. ~namena~o 
vlastně, že nahražovaln by se mu t,o, co- on ~vemll p;e,dc, li ,c~ za ve~; ~;;l. Má tedy žalobce právo, žádati na žalovanem vydall! pemz" kteT} 

tento za věci utržil. 

Čís. 530. 

. h k na' hrade' za zboží z cIzmy dovážené nejsml Pro povitmost dra y , , , , . 
směrodatny cizozemské ceny maxlmalm, nýbrž běžné ceny utvorene 
v mezinárodním obchodování. 

<Roizh. ze dne 1. června 1920, Rv I 187/20.) 

Dnc 15 záři 1917 odeslána byla z Pětikostelí v Uhrách b,edna čajo'v~h~ 
'sla ·d'o Prahy kdež ziištěn úbytek 70 kg. Obecná obchodm cena v mIste 

~~ době odesl.l.ní činila 26 K, tamní maxi:náln} cena., pak, 11 K. 4? h za 
1 kg Přljemce 'domáhal se náhrady, vypoctene na zaklaJde obe:n~ ceny 
obch~dní. Žalovaná dráha uznala v,e spo,ru povinnost k~ zaplacem na~ad~ 
na základě ceny maximální. Pro c e sní s o u dp rve s: o .11 c e ~~ ove 
žalOlbě v plném rozsahu. D ů vod y: Dle § 88 zel. dopr. r: Jest ,dra- a. po
vinna nahraditi obecnou obchodní cenu ztracen!ch !O kg, caJov~ho, masla. 
S d zjistil že obecná obchodní cena exportmh,o caJ·ovehro masla ~ d~n 
p~~ání ;ásdky na dráhu činila 26 K za 1 kg, tudíž stál" 70 kg 1820 '. Z: 
maximální cena činila pouze 10 K 24 h: .resp. trž~í cena ,pa~ 11 K ~() h ma 
soud za bezvýznamné, po'ně,vadž se jednalo o maslo, urcen: pm vyvoz d~ 
ciziny, a lu rozhodným~ mohou býti pouze t~ ceny. kte:-C' se z~ taJw'fe 

• 1 lamy Poněvadž p~k másl·o bylo kupovano v CIzme pro vyvoz, ne: 
mas op. . . . 'l' 'ežto jak všeobecne moho'!, býti rorzhodny tamnějoší maXIma ll! ceny, ,J ; ~ kd' . d 
známo za maximální ceny máslo se nedostalo a to tUll mene, yz se !e -
n~lo o'zásobování tuzemska máslem z cizi'ny, takže pouz<::- ceny. kt~re se 
všeobecně za takovéto máslO! platily, v úvahu jako ,ob~clla (lbc~odU! cen~ 
~"'t' ohou O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdIt D u vod y'. Dopra~m 

pnUl m . t . ~I 396 obAh zak řád železniční ve svém § 88 v souhlasu s us ~nov~mm :; : : .v " . 

a čl 34 mezin úmluvy nařizuje, že dráha, kdyz k nahrade Jest Pdo~lEov~n~; 
mu;í hraditi ~'becnou obchodní oenu, kterou měl,o zboží ': o ,e ~T1Je 1 

k dopravě na místě odeslání. Místem odeslání je v tomto. přIpade P.etIko
stelí v Uhrách a dOlbou přij.mutí k ,dopr-avě den 15. září 1917. Pr~c~sllI soud 
bezvadně zjistil, že o,becná obchodní cena čajového másLa, do CIZ1~y urče-

'h .. 'la Pe~ti,kostelí 26 R za jcdno kIlo. Cenu tu soud prve stolI~e 
ne '" Clll! v . d • "., hady Za 
také 'zcela správně určil za podklad svému rozho nutI o' VySl u~br .. b-
kon nikde nepřipouští výjimky z praVidla sho;a uvede~eho. ~c?a o : 
chodn, cena řídí se dle poměru: nabídky a popt."vky, ~em tedy stala Cneh 
hyl a také regulo'fána pro ojbchod na vývoz. Vyvoz m,asla z U!,er o ec 
b 1 " t 'm vMyf by iinak dráha máslo k doprave all! neprevzala, a tu 
y pnpus ny , " . 'I' '1 a sice ani pro není možnO' se odv:olávati na určené maXIma nI ceny mas a. I " 

místa exportu ani pro mista importu, nebol ceny ty byly stanoveny 2;,ro 
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p:odl1centy a kupi'tele . země, měly za účel zabrániti stou
~am cen zboží v zemi se nalézajícího, ale neměly snad brániti' dovozu od
Jmud., Ostatně v Uhrách stanovené maximální ceny pro Cechy žádné zá
vazne platnosti nemají. Dovoz byl všemi mca:nými prostředky usnadňován 
a podporován, a ~ikde nebyl stanovením maximálních cen stěžován. 
Nejde tu tedy o pnpad § 1059 ohč. zák., při čemž dlužno ~eštč poukázati 
k tomu, že s:nloHva o dodání uzavřena byla v ciziuc, za kterou Uhry vúči 
Rako,usku v:dY považ~ovány byly, a dráha nedokázala, že by tam také 
pro ~xPort r:e~a.ké maximální ceny byly stanoveny (§ 37 obč. zák.). 

N e J v y s S ! S o u d nevyhověl dovolání. 

Dúvody: 

Nemúže hýti p'o~hY'bnosti, že ú6elem stanovení maximálních cen jest 
ochrana spotreb!telu proh libo;volnérr'u zvyšování ceně Že tato o'chrana 
v~~ahovati .s.~ může .Ien ,na spotřebitele domácí, nikoliv cizí, jest samo
zr(Jm~: u;,az;-l! s,e, ze za~onodá,r~e není ani povo,lán k tomu, aby se ují
mal zaJmu, e~zmeu v c!zme bydhclch a bral je v ochranu proti výrobcům 
~ obchodmkum dcmácím. Z toho plyne, že při posuzování otázky výše 
sk~dy ,za ,ztra.ceué zboží nemohou býti rozhodnými maximální ceny 
v uzeml ~yvaleho Zahtavska k oehmně tamějších spotřebitelů stanovené. 
Rozhodne Jest tu pouze ustanovení § 88 d. ř. žel., že. dráha je p(>vinna na
hradit! obecnou cenu. Souď zjisti!, že obecná obchodní cena másla pro vý
voz určenéh? v Pětikostelí činila 26 K za 1 kg. Tvrzení, že by maximální 
cena ,v lihrach ~ta~ovená byla pro toto »zbožÍ« ať j;ž exportní neb im
portm, ,:,s~obecne zavazná, odporuje tedy zjištěním soudu procesního a jest 
proto za;-er, k němuž dovolání dochází, ž.e koupě a prodej čajového másla 
za~ knpm cenu, převy~ují'CÍ Genu ~:na:imální, jest neplatný a nedovolený, 
a ze b7 p;olo de Jure zalobc! nepnslusela ani náhrada cen maximálních, -
nesp;avnym, neboť se tu dovolání uchyluje od zjištěn,í soudu procesního 
ktere soud odvolací za své přijal a jímž je také soud dovolací vázán. ' 

Čís. 531. 

Obchodní pomocník, mající nárok na tantiemu dle obchodního zisku 
může sice žádati o vyúčtování zisku, nikoli však o přisežné dotvrzeni 
správnosti Vyúčtováni. 

(Rozh. ze dne 1.. června 1920, Rv I 218/20.) 

Žalo?ce byl ředitelem továrny žalované firmy a měl kromě pevného 
plaÍ1~ narok na 5"!, tantiemu z ročního výtěžku. Dne 26. března 1917 
~al zalobce JednomčnívýpovCĎ, jež byla žalovanou přijata. Dhe 28 
oer;cna 1917 d~la žalovaná žalobci dovolenou a zřekla se až na další jeh~ 
slu~eb. Od~ 1~ ccrvenCe ~ 1917 do konce února 1918 konal žalobce VOjenskou 
s!uzbu, nacez dne I. brezna 1918 nastoupil službu u jiné firmy. Žalovaná 
firma plahla ~alobci měsíčl1í služné až do· konce února 1918, tantiemu 
~~uze, do 30. cervna 1917. Zalcbou domáhal se žalobce na žalované vy
u:?~ovaní}a dobu od I. led~a 1?17 do 26. března 1918 jakož i, by složÍIa 
pnsahu, ze b!lance JSOU spravne a úplné. Pro c e sní s o udp r v é st 0-

325 

I i c e vyhověl žalobě. pekud šlo o dobu od I. ledna 1?17 d~ 28. ún?ra 
1918. D ů vod y: Zaměstnavatel může se kdykoliv vzdalI sluzeb zamest
nancových, ncm,ůže mu však služební požitkY snížiti. Zji'štěno lest; ž~ 
žalovaná firma zajistila žalobci všechny jeho požitky po doh~ dovole"n~, ,ac 
ji byl u!)ozornil, že bude nucen za dovolené narukovatL Tlmt~ zJ!stemm 
odstraněny byly pcchybnosti, jež by mohly vzmknout~ z toho: ze zalobce 
skutečně za své dovolené nastoupil vojens];)ou službu. Za20vana !lrlHa sku
tečně vyplácela žalobci služné po dobu jeho služby, avsak zdraha se "mu 
přiznati tantiemu za tuto dobu. Než i na tuto má žaJohce nár,ok, o'vsem 
pouze do 28. února 1918, ježto nastOl;pil dnem 1. bl'ezna 1918 mlsto u kon
kurenční Hrmy, čímž dal na jevD, že ruší smluvní po,měr se ... žalov~nou 
Hrmcu. Dle § 14 zák. o Gbch. pom. jest, není-li jiné úmlu",y, VyúctovaÍ1 dle 
bilance za u p I y n u I Ý rok a může zaměstnanec žádati, by mu~~vol,:n? 
bylo nahlédnouti do kulh, pokud jest toho třeba ku př~zkumu vJ.uc;ovan;1. 
Zvláštní úmluvy v pIípadě, 'O něj'ž tu jde, nebylo, dluzno pwbo setnh za
konného postupu. Vyúčtování lze ovšem provésti teprve koncem wk~, 
pokud se týče po valné hromadě, jež m~že se ~snésti n~ odp~sech z.e za
kladny sloužící k výpočtu tantiemy. Zal'ovana ncnamltla vubec, ze by 
valná hromada za rok 1917 a 1918 uebyla ještě konána, nýbrž, stojíe na sta· 
novisku, že žalobci nepřísluší od 1. července 1917 tantiema, ?riCPíT.á m;u 
dáti vyúčto,vání; za dnbu do 30. června 1917 posky!la pa~ zal?hc! tan~ 
tiému Vypočtenou dle čistého zisku za tohoto půl roku. Lee dluzno ndat! 
čistý zisk za celý rok 1917 a pak tepr,ve bylOvby lze, pohd ~~e ~,st~no
visko žalované, určiti tantiému za prvych 6 mes!cu. Zalobcl pnslusl ; sak, 
jak ji,ž uvedeno, tanticma až do 28. února 1918 a musí pr?to, ~alovana slo
žiti bilanci i za celý rok 1918, by bylo lze poměrně VYP?Clt~!l tantlem,l~ za 
prvé dva měsíce. Jest tudíž žalovaná firma povinna -da!l za~ob~l VY?C~O
vání za dobu od 1. ledna 1917 do 28. února 1918 na zaklade brlanc!, Jak 
shora byly uvedeny. Žalobce žádá též, by žalovaná složila přísahu, ,že 
bilance I'sOU správné a úplné. Nárok jeho zakládá se v čl. XLlIuv. zak: 
k c. ř. s., ježto prý žale"aná jest dle zákona o' obch. ·pom. pov.!!1lla udatI 
jmění a dluhy, jež v.bilanci jsou obsaženy. Smlouvou, neh?la pns~ha v~
loučena' chikány uelze v uí shledávati, naopak odstram se Jl vhodnym zpu' 
sobem 'osobní rozpory o obsah.u bilance. O d vol a c í s O u d rozsudek 
~otvrdil z důvodů prvého s,oudn, k nimž dodal: povinllost,JiŽ ukládá. za
městnavateli § 14 zák. o obeh. pom., by vyúčtoval se zamestnancem, po: 
bíraiícím tantiemu za uplynulý rok na základě bilance, lest povmnostl 
udali jmění náležející zaměstnavateli, pokud jest obsaženo v jeho obchodě· 
Ježto § 14 ~ák. o obch. peUl'.nevylučuje výslsvně, by :lože~a byl~ přís~ha 
o tom že stav imění- byl u-dáni v bilanci sprmruě, dluzno pnznatl, zamest~ 
nanci 'právo, by dle čL XLllI uv. zák" k c. ř. s. ž,áda! na, za~ěstnavateh 
složení přísahY, že údaje v jeho bilanc!ch JSou spravne a uplne. 

N e j v Y š š í s o u d vyho,věl dov~lání žalo,vané ?ot~d, že zamítl ža
lobní prosbu, pokud se domahala slazem vYlevovacr pTlsahy. 

D ů vod y: 

. Dovolání opřenému () jediný dovolací důvod: čís. 4 § 503 c. ř. s., nelze 
upřili částeč~é oprávněnosti. Dovolatclka tvrM, že není povinna žalobnímu 
žádání vyhověti, a proto navrhla změnu rozsudku v ten rozum, aby byla 
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prosba žalobní vúbec zamítnuta, poněvadž prý není povi'nna za čas od 1. 
července 1917 do 28. února 1918 tantiemu platiti a v dúsledku loho vyúčto
vání žádaného není potřebí, a vidí nesprávné pos-ouzeni věci v uvedeném" 
směru v tom, že odvolací soud přisvědčil závěru soudu stoJlice prvé, že ža~ 
lovaná, zavázavší se platiti služné žalúbci po čas dovolené, vzala na se 
závazek platiti j'e včetně tantiemy i za čas, po který bude žalobce vyko
návati vOjenskolU službu. Mimú to vytýká, že zvl<iště není povinna vyko
nati přísahu vyjevovací dle ustanovení čl. XLII llV. zále k c. ř. s., p'oně
vadž k vyjevení jmění nebo dluhů není vůbec povinnaž takže případ nelze 
zařaditi paď citované zákonné ustanovení. Pokud se týče první, výtky, 
zj;stíI první soud, že žalorvaná svým generálním ředitelem přislíbila plami 
žalobci p Ol cel Ý č a s jeho ,dovolené až do vypršení výpovědní doby, tedy 
do 16. března 1918, přes to, že ji předem zvlášl upozornil, že bude ihned 
povolán k vý1konu služby vojenské, veš k e' r é jeh,o slnžební požitky, tudíž 
že přislíbila mu platiti požitky ty i' v době služby vojenské do, času udě
lené mu dovolené spadající, jak žalobce v dopisu svém výslovně ji bez od
poru s její strany oznám'iI. Nejde tu tedy jen 01 prostý právní závěr, nýbrž 
skutkové zjištění, kterému, když je cdvúlací soud, shledav je plně odůvod
něným, převzal, nelze odporovati v řízení dovolacím. Zavázala-li se žalo
vaná strana, jak bylo zjištěno, pak přísluší žalohci, jak právem nižší soudy 
"znaly, nejen nárok na pevný plat, nýbrž i tantiemy, které isou součástkou 
platu služebního· a není tomu nijak na závadu § 3 cís. nař. z 29. února 1916 
čís. 58 ř. z., poněvadž ustanovení to platí jen pro případ, že nebylo jinak 
mezi stranami ujednáno. Zde ujeduání se stalo, j·est proto' platné a neprá- , 
vem je obmezovala žalovaná ien na placení pevného služného, když ve-
š k e, r é slt,žební požitky platHi se zavázala. V tom směru tudíž vytýkané 
nesprávné posouzení právní shledati nelze. Ovšem ale jest tu dovolací dů
v~d čís. 4 potud, pokud odvolací soud v souhlasu se soudem stolice prvé 
podřaďuje sporný případ pod ustanovení čl. XLII uv. zák. k c. ř. s. 
a ukh'ldá ve výroku rozsudkovém žalované straně povinnost vykonati pří
sahu, že předlpžené bi,lance jsou pravé a úplné. Žalovaná' firma jako za
městnavatelka žalobCO'va neměla přece ve správě jmění a nemá také podle 
občanského prá"a povinnosti jmění neho dluhy své jemu udati, v kte
rýchžto případech lze požadovati vyjevcwací přísahu dle citovaného zá
konného předpisu. I když žalobce jako ředitel továrny pobíral část slu
žebního platu v tantiemě, počítané z hrubého výtěžku na základě ročních 
bilancí, nestal se tím ani vedoucím společníkem (čl. 270 obcn. zák.) a·niž 
lze říci, že tím firma stává se spravcem jeho jmění (§ 1012 obč. zák.), 
nýbrž zůstává zřízencem konajícím v obch\Jdním závodu vyšší služby, pro 
kterého platí ustanoveni § 14 zákona c, obch. pomoc. Více než § 14 cit. 
zák. stanoví, nemůže ani zřízenec požadovati -na zaměstnavateli ani tento 
není Povinen mu poskytnouti. Zavázala-li se tedy žalovaná: platiti žalobci 
plat z části v 5 proc. taTIlti,emě z hrubého výtěžku" převzala tím přiwzeně 
povinnost, sděliti oprávněnému potřebný výkaz o tomto výtěžku, jeho 
vyúčet zdělaný dle ročních bilancí, ježto by hn'ak nárok jeho nedal se 
uplatniti. ~dyž by žalc!bce měl pochybnosti () správností a úplnosti vyúčtu, 
může požadovati a žalovaný musí mu připustm nahlédnutí do obchod
nícb knih, pokud ·toh'O třeha, by se· o správnosti a úplnosti vyúčtování 
přesvědčil. Tak určuje zřejmě § 14 zák. o chch. pom. Kdyby bYl zákono
dárce chtěl zaměstnanému vyhraditi více práv, zvláště i právo požadovati 
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dle čl. XLII uv. zák. k c. ř. s. vyk?nání přjsahy <I sprá;nosti a úplno.~ti 
účtu, byl by to v zákonu zaji,sté vyslov.ne rekLNormx .cl. X~II u::. zak. 
k c. ř. s. nelze tedy na případ, o ,ktery ! jde, n;Jak U~IÍl, pcone,:adz Je tu 

l "t '1 u·stancrvení zákona v němz prava zamestnaneho presne JSOU vy
zv as n, , ." d lá' h 't' mezena. Slušelo se proto v lom smě~u, oduvodnenemu _ ovo m. vyove 1 

U C'a'st žalobní pwsby jež domaha se' tohO;, aby zalovany ,ykonal 
a on '" t· t tn' k . k .'". hu j'ako po zákonu neodůvodnenou zamltnou 1, o,s a' 1 pa vyro ve 
pnsa , ." t d·t· 
věci samé, zákonu a stavu věci vyh?'VUlICI, pn:vr 1 1. 

Čís. 532. 

p kázal-li objeduatel stejně znějícím projevem shotovitele součástek 
výro~~u, by dodal je tomu, kdo "dělati a, doůati. má z?oží hotové,. může 
onen, dodav tomuto součásti výrobku, pozadovaÍ! na nem zaplacell!. 

(Rozh. ze dne 1. června 1'f20, Rv II 35120,) 

Vojenská správa objednala v roce 1917 u žalující firmy ~?a k n~boj: 
nicím jež tato· měla dodati žalované, která jich pak měla PQUZIÍl, k v~.robe 
náboj~ic a dodati hotový tO'lar. vOjen.s~é s~ráve. Dle 'objedn~Clh~ pnp,,~ 
vojenské správy, jenž ve stejnem znem do,sel obou fIrem, ;nela zal~~~na 
firma dodaná jí žalující firmou dna této zaplatiti za podmmek. ':' pnplSU 
blíže uvedených. Žalovaná firma odepřel3! po, 'převrat~ zaplatIti za do: 
dané součástky, načež jí dodavatelka žalovala o kupU! cen~ za dodan,; 

-, ť·ky P·r.ocesní soudprvé stolice žalobu zamlt.1 pod.statne soucas . . ' . . "'h ' 
z toho d ů v o' d u, ježto neshledal mezi SpornymI stmnam; pnme o pnv: 
ního poměru, jsa tpho názoru, že žatovaná byla iml~:nenceml VOJens~~ 
správy, kterážto, sama tl žalUjící objednávala. Rovl1le~ nelz~ t,: mlUVIt! 
o asignaci ve smyslu· § 1400 ohč. zák. a čl. 300 obch. zak., Je:;to zalovana 
nepřevzala vůči ža'lobkyni bezp'odmínečně,. zá,::azk~ kn platb~ a o tomto 
obmezení žalolbkyni též zpravila, uvedsl, ze pre,:zala vyplatu pouz~ 
z úsluhy a že platebnou jest vlastně .1l2in;sterstyŮ' ::alkY. O dv.o I,~ c ~ 
S o u d žalobě vyhověl shledav, že meZI zalobkYnI a ~alovan~u ~yll pnm1 

1 " 'r a uvedl dále v d ů v o de ch po strance pIavm: I kdyby srn uvm pome , ". ~ .... 1 ~ _v 

se nemělo za to, že mezi stmnami byl bezpro~tredm pome~ srn UV~I,. prece 
, vzhledem k tomu, jakým způsohem proy;ozovano, bylo m.ezl Spornyml stra

nami .obchodní spOjeni, jsou tu vešker~ ,podmmky aSlgn·aoe ve smyslu 
~, 1400 obč. zák. a čl. 300 obch. zák.,kter,:zt(} s;nlouva neuhasl,:, dle § 1403 
a i023 ohč. zák. tím, že asignant (v'Ůlenslm sprava) vzal za sve. 

N e j v y Š š í S'O U d nevyhověl dovolání - mimo jiné z těchto 

důvodlI: 

Sprá~.-né právnÍ' posouzení- vzájemného poměru oibou str a? sPo~ľnýc~ 
ohledně dodávky den k nábojnicím vyplývii z těchtol ok~ln~stI:. VOJens~.a 
správa objednala dv,ema přípisy u žalující firmy dna ~.,~abOJm~Im v ur,cI
tém počtu a v určitých cenách, jež dle příkazu v prve~~II? dOPISU .'obsa~e
ného ž.aludíci firma měla dodati žalované, by tato POUZljlC dodanych tech 
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součástek k výrobě nábojnic, tyto dodala vojenské správě. Dle týchž pří- . 
piSi'1 v()~enské správy měla žalovaná fiTma dodaná jí žalovanou dna k ná
bOjnUm žC'lující firmě zaplatiti za modalit v přípise tom blíže uvedených. 
OÍJě sporné strany vyhověly podmínkám ohleduě prvé dodávky úplně, ža
lující firma dodala smluvené mUCižství nábojnicových dýnek, žalo"aná 
firma cenu jich žalující zaplatila. Právnicky vyjádřeno byla zde dvojí asig
nace:: jednak přikázala vojenská správa žalující firmě d'Odati zboží firmě 
žalcvané, tedy asignace, při níž byla žalující firma asignátem, žal.o"aná 
pak asignatářem, jednak přikázala "ojenská správa fi.rmě, by dodaná 
dýnka žalující zaplatila, tedy asignace, přl níž iest žalovaná firma asigná
tem, žalující pak asignatářem. O tuto druhou asignaci jde v tomto, sporu. 
Má-Ii asginace způ,obiti převod závazku, jest zapotřebí tpojího souhlasu: 
asignanta, asignatá(-e i asignáta. Je-Ii zde tento trOjí souhlas, pak vystu
puje asignant ze Wtho posavadního závazku a asignat vstoupí na jeho 
místo. V tomto případě j'est \oto troH svolení po ruce. Dotyčný přípis 
vojenské správy (a; to jak onen ze 17. března 1917 tak i ze dne 25. dubna 
1917) byl Ve stejném znění dcnlčen oběma sporným stranám a obě sporné 
strany závazky iim tam nl'Ožené na se přijaly. Tím tedy nastala asignace 
po rozumu § 1400 'Obč. zák. a čl. 300 obch. zák. V tomto' směru jest tedy 
přisvědčiti důvodům, jimiž rozsudek v odpor vzatý rozhodnutí s"é pode
přel. Jest proto zbytečua zabývati se otázkou, zdali lze či nelze skon
struovati přímý smlu'vuí poměr ohledně dodáuí dýnek mezi stranami spor
nými, a není proto zapotřebí, zabývati se vývody dovolání vztahuiícími se 
k této části rozhodovacích důvodů rozsudku v odpor vzatého. Že násled
kem tohoto právního. poměru byla žalovaná povinna dodaná dýnka žalu
jící zaplatiti, uznává nepřímo žalovaná strana sama v oné části svých d·o
volacích vývodů, v nichž se snaží prokázati, že jí bylo dle zmíněných již 
piípisů voieuské správy na vůli ponecháno, by platila buď do' 30 dnů se 
srážkou 5proc. ode dne, kdy zboží do její továrny přišlo, anebo až teprve, 
když jí samu doide placení Se stranY v(}jenské správy. Nepopírá tedy ža
lovaná svoji platební povinnost vůbec, nýbrž tvrdí pouze právo volby 
ohledně podmínek placení. Vzhledem k tomuto "Iastnímu stamovisku ža
lované jest nevysvětlitelno, že se své povinnosti placení vůbec vzpírá; 
mohla by snad namítati. tolik.o předčasnost žaloby (čehrrž však nečiní), 
ovšem minula by se i tato námitka s úspěchem z tohoto dúvodu: Jak svě
dek R., jehož se žalovaná sama de,volává, potvrdil, bylo meú vOjenskou 
správ(}u a žalovanou ujednáno, že tato, jakožto veliká firma, malé firmy 
má zaplatiti; svědek ten dodal, že by nebyliO bývalo povinností jeií zapla
titi, kdyby povinnost tu na se nebyla d'Obro"olně přijala. Než právě" tom 
spočívá jádro věci, že žalo"aná po"innost tu na se vzala. Poukaz její na to, 
že žaluiící. firma se snažila v dopisu ze dne 27. března 1917 vymoci zmír
nění podmí'Hky 5proc. skonta při: placení do 30 dnů od dlOdání, nemůže ne
hledě ani k tomu, že se. dopiS týká . pr"ní dodávky, která je "yřízena 
a o kterou se však nejedná, na věci ničeho měniti, poněvadž obsah tohoto 
dopisu přípisy žalované firmy ze dne 5. dubna 1917 a ohledně druhé dot
dávky zejména přípisem ze dne 23. srpna 1917 se stal hezpředmětným. 
Poněvadž pak se žalovaná rozhodla pro placení během 30 dnů se skontem 
5mocentním a také tímto způsobem i plnila, zaplativši prvou část dCodá"ky, 
není správným její názor, že jesloprávněna kdykoli podle své libosti od 
této podmínky ustoupiti, 
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Č's.533. 
, k ·t I o 'nen zaplatiti kupní cenu při 

Není-li jinak ujednán(}, jest Upl ~ P, VI žádati by mu zblOží zasláno 
odebrání zbo~í z ruky do r~ky a ~~~~ P~:v:íŽ kupitel Dlatív~l, až když 
bylo lIa d()~Ifkll. Obchodm ~~lných 'poměrech se dovolávatI. 
zboli obdrzel, nelze V pova 

(I<ozh. ze due 1. června 1920, Rv II 91/20.) .' 

, . ~ ·dr.· 'iném místě dvě automobllove 
Žalobce zaslal žalovane flrme SI l~\ v ~ lášť Po skončení práce žá

ob,u:o. bY m~ na n~ ~hotovJ!: autcmo } o~~ P kdeŽto žalohce byl ochoten 
ddll talovana, by Jl z~lo_bce za.~latl~ ~retd upÚa Zalobě, by žalovaná byla 
platiti dobírkou, na C02 zalovana ncpr~s c1ášť ·pr.oli tomu, že úplata za 
uznána povinnou vydatI automobJi~v!t' Pláště pokud se týče dobírkou, 
OJllravu bude zapravena ;hned IPO OJI ~o~ěl a uvedl mimo jiné - dospěv 
p 1"0 ce sní s o II dp r" e s t o II e e vy k pn' a nikoli o smlouvu o dílo -

, 'k 'o u z'e tu Ide o sm.OHVU u 1 - I b najme naz r , ; :.'. Dle' 1062 obč. zák. jest za o ce po-
v d ů v Co d ech po stran ce pravm. ~ p'revzíti Žalob-ce n"bídl se ža-

k · aplatiti a kOli'pen'ou vec . . " -vinen upm cenu z , ' 1 tí ne'ní tudíž na jeho strane 
lovanén;u, žev.:ě: p~e:rezme a kupn'!č~e~~ ~~~e~í' kupní ceny, kdežto žaio
proolem v pnleÍ1 V~Cl p:okud "seb~;důvo:ně zadržuje. Placení předem u,e
vaný jest v pradlem, lezto vec , . , - dovati by kupuí cena byla 

v v žalovany nemu1ze poza, o d 
bylo umluveno, procez . vv mu ° že sám určovati zpusob 0-

'd d zdáním věCI rovnez ne - ť zaplacena pre . ~ ev, ". 'b rodatel vyzval kupitele ku prevze 1 

pravy, Imenov:!e nem zv:"k~mia ~a~ána poštou a žal.ovaný byl ~ovllueu 
věci. Zalobce zadal, by vee, Y . t, bvykloll' a rozumí se vlastne sama 

h "tl' Doprava postou les .o _" o Za-tomu vy' ove " o ~ ~ d . lávati nejí.stoty pOSlOvnlch pomeru .. 
s·ebou. Zalovany nemuz~ Sv _o~vo kY do rU'ky o něž se žalovanemu 
slání dobírkou je vlastne plr:en,~ z TU 'tl D 'ů ~ o d y: Lhostejno, zda 
jedná. O d vol a c í s ou d zalo· ~ Z~~lZ~ smlouvu o dílo či za smlouvu 
smlouvu mezi stranamI lest po~~zov ,1 obolwdního či dle práva o.bčan
kupní a tu opět zda J'deo kllP, e pr~~od~110 dle § 1166 obč. zák. 
ského. Jde-Ii o _ kup dle prava o ~ n~ ři o.devzdání věci (čl. 34?: 
a čl. 272 (Ihch. zak., lest za~latltl kupn~~.c . ::JÍstě kde prodatel má sVllI 
odsta"ec třetí obeh. zák.) .. Vee lest pre ,all)na,. ~ 'ž odevzdáním j'est též 

42 d t druhý obch za (. , prll cem d ~ 
závo? '~čl._ 3. ' o : a.vec. ('I 344 ob~l1. zi.k.). Předválečný zvy~obcho ,n~, 
předam veCI POVOZ~l~OVl ~c . /'f k lpnÍ, cenu nikoliv již pn odes~am, 
že při koupi distancm dlllZ~o,z:.pr~'!ll I, místo určení pozbyl za valky 
l1ý;brž teprve po té, kdX za~r1 a. '~is ~ '~~ ~esí1ená po~ice vlastn'ka věc[ 
platnosti. Převaha ,ZybOZl na ype~:, rnl zv:.ykem, že platí se ku'pní cena 
jeví se prakticky tez ;, tom, ze I~Sáo~ofávati onoho předválečného zvyku 
předem. Žalobce nemuze se p;oto _ d . u dle něhož jest kupní cenu za
a dlužno· tu použít! ~ á 2' >Q n II e ~ o pre P;;etí obch. zák.). Ostatně Vyciťuj~ 
pla0ti při od,evzdam. (cl. 342, °at:;t~~~írkOU, a maje za to, 'fe jim dostO!l 
to zalClbce sam, nab,lzele se fl. b ," na dobírku nelze spatrovatI placem, 
sv.ému závazku. Nez v odeslam ~z OZl de síla tel poštu nebo železnici, by za 
'Odesláním zb>Qží doMrkou zm~c~ule ~ konáno teprve výplatou dobírky; 
něho placeuí přijala, a placem J~st ~ o tím že bylo zboží zasláco na do
požadavku placení není tudíž:,y ovenorá;va' občanského Sídla žalovanéh? 
bírku Nejinak l'est,t~mu,., Ide-h, ~ ,kU?k) ať již automobilovÝ plášť odevzda 
jest pro něho splnil'stem, (:-I 905 ,o c za . 
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žalobci přímo ve svém sídle, či dle poukazu žalobcova zašle mu ho poštou 
nebo dráh'Ou. Současně má žalobce zaplatiti hotově kpní cenu: jinak milže 
mu žalovaný odepHti vydání věci (§ 1062 obč. zák.). Kdyby smlouva mezi 
spornými stranami"byla smlouvou o dílo, bYlo by dle §, 1170 obč. zák. za
praviti úplatu PO dokončení díla. Podnikatel, používaje svého práva za
držovacího, může odpírati vydání zboží, nezaplatí-li 'Objednatel kupní 
cenu z ruky do ruky. (Krainz: System V., vydání 1., str. 452 .. II., část 
prvá, str. 351). 

Ne jv y š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Dúvody: 

Dovolací soud phdává se k právnímu názcrru odvolacího soudu a, 
POukazuje k jeho odůvodnění, dodává vzhledem k vývodÍlm' dov'Olaclho 
spisu toto: Z toho, že "dvolací soud rozebrat sporný případ ze všech 
v úvahu přicházejících Illedisk, nelze ho zajisté ještě snad kárati. Ostatně 
dovolatel sám nevY'iadřuie se určitě o tom, jaký právní poměr on ve 
smlouvě shledává. Tuzemské i cizozemské p'Oměry trhové z doby válečné 
a nynější doby poválečné jsou obecně známy a netřeba jich pro,to vyšetřo
vati a zjišťovati. Obecně známým jest pokles hodnoty peněz a jeho Pro
tějšek vzestup hodnoty zboží. Obecně znáým jest přirozený dúsledek 
těchto !J:os,podářských poměrít, že, kdo zbnží zadává, činí ta>k jen proti 
hotovému zaplacení z ruky do ruky a t.e dřívějŠí předválečné zvyklosti 
byly po této stránce předstiženy změněnými poměry hOSPodářskými. 
Dříve při' nadvýrobě byl ve výhcdněj'ším postavení kupitel. O jehO' přízeň 
musel se uchlázetl a jemu oproti, dispnsitivním předpisům zákona musel 
různé výhody poskytovati prodatel, chtěl-Ií vůbec zbožl odb:í,ti. Dnes 
pánem situace je ten, kdo má zboží, uchazeč o' zbo,ží stal se tím, kdo je 
hc~podářsky v nevýhodě a následkem !pho nucen, zříci se toho, co mu 
vzhledem k jeho dřívější, hospodářsky sHnčjší posice skytaly obchodní 
zvyklosti dohy předválečné. Není správným tvrzení dOVOlacího spisu, 
že žalovaný pOžaJdoval placení předem. Smiysl celé Imrespol1'ďence byl ten, 
že žalovaný chtěl automObilový pláš! dáti z ruky ien proti současnému ho
tovému zaplacení. Jakým způsobem by žalujÍcí strana uskutečnila placení 
z ruky do ruky proti vydání autOmobilového pláště, bylo žalovanému lho
stejno. Přirozeně v tom případě, že žalující strana by se rozhodla, zaslati 
peníze poštou, musela by je dříve dáti na po,štu. 'Žalovaný dostal by je 
však teprvé, až byly by mu poštou dod;cllY, a týmž okamžikem byl také 
ochoten, tradiční úkon předs'evzíti. Ani v tom~o případě nejednalo hy se 

,tudíž v pravdě o placéní předem. Má-li se cena trhová platiti při ode
vzdání; musí tradiční úkon prodatele a placení kupitele časově se stýkati. 
Každé místní dělení tradtCního úkonu a placení choiVá v sobě časové dě
lení obou těchto úkonů a nemusí prodatelem býti schváleno. Tímto přípa
dem je zejména zaslání zbOží dobírkou. K' tomu není prodate] zavázán. 

Čís. 534. 

Novela o právu manželském (zákon ze dne 22. května 1919 čís. 320 
sb. z. a n.). 

Dohodli~ll· se manželé za sporu o rozvod manželství od stolu a lOže na 
dobrovolném rozvodu, řídí se příslušnost' pro vyřízení žádosti o přeměnu 
rozvodu v rozluku třetím a nikoli druhým odstavcem §Ou 20 rozl. zák. 
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(Rozh. ze dne 1. června 1920, Nd II 7/20.) 

, , " " , d rozhoduje záporný sporo příslušnost me~i. kraj-
kýN e ~~u~; ~l ~'~v~m' Jičíně a Ceských Budějovicích, jež prohlaS~y hse 

s ,m: . "' I ", 'i, hodnouti o žádosti VOjtěcha B., bytem v o 'umls~ne nepns usnym, r~z Ce sk 'ch Budějovicích, o povolení roz-
~~~,~~~~lets;~í~llU~;~~e~e~yžt=~ř~sIUŠný~ iest hajský soud v Ceských 
Budějovicích. 

Důvody: 

Doslova <mYsl ustanovení druhého odstavce§ 20 záko~a ze dne C22. 
k "t . \919 ~čis 320 sb. z. a n. nasvědčudí tomu, že krajsky soud ves. 

ve na ,. hl"I"' l'ným rozhodnoutI o shora uveBudějoVicích neprávem se pr'O a~l n~pns us. Nov Jičíně žalohou 
dené žádosti 0, rozluku. Spor zahajeny u ~kraj. soudu v zv~d jich manžel-
Aloisie B-ové pro!i jejkímu"ml an~eh V ~:~~~u r~;~r~ě~í r~anželé při ústním 
ství od stolu a loze, s onCl smll em, ,. . ,. tom že 
líčení ze dne 23 .listopadu 1909 spol~ uzav,rey, dOhOd~uvs~dseS;y~m pied-

' 'ď d stolu a loze nacez procesl1! so manželstvl se rozva 1 o '.. , lobkyní a žalovaným 
sedon prohlásil usnesení, že se manž~I§,~v'tO~e~~5 z~bč 'zák a ~ 3 dvor. 
dobrovolně -rozvádí. .Jak z ust~~novem~, 'a -:, 3 ~aříz;~f min. sprav. 
dekretu ze dne 23. sr

p
;9

a
7 18}9, ~~3 V9~ s~:~I~Vá '~ejde při dohrovolném 

ze ,dne 9 prosmcc l' , CIS. •• d." I v. . ikterak o r'Oz
rozvodu:o něJž se pokusiti pro~esnímu sou' ll: Jest ;to~zen~~~livŠC sobě na-

. ~~~~: ~~~:~;o~l~~z.~~!~:~!~h~~l~~~:~~~~!~~~~fa~blel;t~;~~il s~~i~ 
shCldu a z ll! vyp yvajlCl I T r zhodnwtí SPl) r u o 
a lože. V takovémto případě nelze t:e dy m. UVl 1 °Oh; manželé hyli hned 
rozvod, nýbrž věc dlužno posuzovaÍl tak, Jakoby . . d .'.' , ni'>hled 
z počátku učiniH návrh na povclení dQbrgv'Olneho r?kzvo u,'>,oP;J)i9 sb z 

dO d 'ť ka?em na předpiS ',' 17 CIt. za ona c". '. . 
nelze O< ,uvo lil.l pou" ~ § 20 téh'Ož zákona, jednajícím opřislušn?sti, nemá 
a n., jen z s usta,no,::emm . . . 10 řečeno' v případě. o nějz zde Jde, 
00 činiti. ~o,něyaldz dle toh'd c~. bY" d ti z; r'Ozlukll s~ěrodatný o,dsta
jest pro p:lslusnost ~ rozhoA~~ ~eo ~_~:: pwti, níž žádost jej!ha manžela 
vec tř.etí §, 20 ,clÍ. zaCk."k~ h O1~UdějOVic'~h iest.výrok shora uvedený smiěřuje, bydlI ves yc , , 
ospravedlněn. 

Čis. 535. 

" , s or bez o přivzetí obhájce manželského svazku, 

trpn~::~::;~t;~~~~~í~~rdž ';oj':tmlno~t~~~1:s~ť,,~~;n~~!~n1~a:~é r~~~~~:: 
třebaže opravny prostre e" . Y a s 

(Plenární usnesen; ze dne 7. června 1920, č. pres. 426;20.) 

Manželem žalováno o rozluku židovského manželství z důvo?u n:an
'" "'" b První soud zřídil obhájce svazku ~a~zelskeho: 
zelcmy dusevn~ chm? y. h' soud zemský jako soud rekursll! usnesem 
ale na rekurs ~alo,bcu,v vr.c [j~u aby spor projednal bez obhájce svazku 10 zrušil a' uloZlI 'PCvemu sou , 



332 

manželského; Toto . . soudu doručeno bylo též obhájci 
sva~ku manzelskéh;o a ten si nestěžoval. Spor proveden v prvé stolici bez 
obhaJce sva,;:ku manželského a vydán pak rozsudek, jímž žalo,bě o' rczluku 
bylo VJ hoveno, ale bylo vyslmreno, že· vinu na ní má manželka. Manželka 
se prolI tomuto výroku o vině odvolala a tu týž vrchní zemský soud iako 
:,oud, odvolací roz~udek z moci úřední zrušil a vráti'! věc k novému pro
Jednaní,za .přibrání obhájce svazku manželského. Neučinil tak pm zmateč
n,ost, nybrz pro vadu řízení ve smyslu § 496 čís. 2 c. ř. s. Proti tomuto 
usne~ení podán byl oběma manželi rekurs. Pro důležitost otázky přikázal 
prVili presIdent NeJvyššlho soudu věc plenárním.u senátu. jenž usnesl se na 
shora uvedené právní zásadě. . 

Důvody: 

Podle p.o,sledního odstavce § 13 zákona ze dne 22. května 1919 č. 320 sb. 
:: a n. ~Iuzno ve sporech o ro z I u k u (manželství jakéhokoliv, tedy také 
zldovskeho) postupovati dle předpisú platných o tom, jak vyšetřovati 
a posuzovati jest ne p I a t no s t manželství. Proto jsou nyní soudy ve 
:porech o rozluku manželství povinny, šetřiti kromě předpisů civilního 
mdu soudníto též zvláštních llstanovení dvorského dekretu ze dne 23. 
srpna 1819 Č. 1595 sb. z. s. a nařízení ministerstva spravedlnosti ze dne 
9. prosince 1897 Č. 283 ř. Z., týkajících se řízení o neplatnosti manželství. 
Tčm~to u~tanoyeními zavádí se do sporů O' :rozluku manželstvÍ zásada vy
hledavacl, -z lI-1Ž vzhledem k tomu, že veřejný záiem státní na ··trvání man
želsk~ho svazku, o jehož zrušení jele, jest spoluúČasten na výsledku sporu, 
;r~cha;í soudu povinno.st~ aby k obhájení tohotol veřejného zájmu z moci 
urednr co nejpřesněji vyšetřil a zjisti! pravou podstatu případu a důvcdy 
roz~o~čer:í manželství. Aby v tomto ohledu nebylo ničeho opomenuto, 
uklada zakon ,oJldu, aby ihned píl zahájení řízení zřídil obhájce svazku 
manželského (§§ 14, 17 dotčené-Lo dvorského dekretu a §§ 8 15 zmíněného 
ministerského nařízení), jemuž dOfUči>ti jest žalobu. P~vi~nosti obhájce 
svazku manželského, jejž jest přibírati k veškerÉmu dalšímu jednáuí jsou 
v ustanoveních dvorského dekretu a mini~terského nařízení podrobni uve
d~ny; soud pak jest povinen bdm nad jeho činností a kdYby shledal, že ob
haJce svazku lranželského něco opomenul, má ho z moci úřední pončiti 
a napomeno·uti. Zvláštní pozornost musí soud věnovati tomu, aby obhájce 
svazku manželského neoPiQmenul, proti [,Qzsudku, jímž byla vyslovena 
rozluka manželství, podati odvolání. Má tedy obhájce svazku manželského 
ve sporech nrozluku manželství postavení obzvláště významné, jest ne
zbytným účastníkem· řízení, a nelze- se ohejíti bez něho v těcMo sn-orech 
af již toto jeho procesuální postavení theoreticky se' pojímá iakkoli~ __ a f 
jest pokládán přímo za stranu samostatno:u, neb alespoň se mu přiznává 
PO,st~vení ta,kovéto st~any; - af jako Obhájce veřejných zájmú jest po
klad,m za zastUoRcc statu jako vlastní strany, nebo za zástupce manžclú, 
kteří bez jeho účasti ve sporu nemohou dosáhnouti právoplatného roz
sudku; - na všechen způsob jest okolnost, že obhájce svazku manželského 
ve sporech o rozluku manželství nebyl zřízen nebo nebyl přikázán, ta. 
kovo,u vadou, která činí rozsudek i řízení předCházející dle § 477 c. ř. s. ať 
Hž s hlediska čís. 4 nebo s hlediska čís. 5 zmatečným. Když tomu tak jest, 
dlužno ke zmate'čnosti právě uvedené, jež jest nezhojitelna a neodstrani. 
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telna, přihlížeti ve vyšší stolici (§§ 471 čís. 7, 494, 513 e. ř. s.) z povinnosti 
úřední i tehdy, směřuje-li opravný prostředek manželů pouze proti výroku 
o vině na rozluce manželství. Takovýto opravný prostředek jest formálně 
přípustný, a právě proto jest vyššímu soudu mO,žno a nutno, přihlížeti ke 
zmatečnosti a napraviti ji. Následkem toho· jest samozřejmo, že výrok 
soudu prvého, jímž manželství bylo P02)J.ouče,no, ,nemúže, nebyJ-li k říze'ní 
přibrán obhájce svazku manželského, pro zmatečnost, jíž dlužno dbáti 
v každém období řízení, nabýti moci práva, a výrok o vině toho kterého 
manžela, předpokládající, že bylo o rozluce manželství právoplatně roz
hodnLlto šetříc předpisů zákonných, pozbývá tím veškerého p·odkladn. 

Čís. 536. 

Ve sporech o rozluku manželství není obhájce manžels·kého svazku 
povinen podati dovolání. 

(Plenární rozhodnutí ze dne 7. června 1920, Č. prcs. 534!20.) 

v § 18 dvorského dekretu ze dne 23. srpna 1819, čís. 1595 sb. z. s. 
ukládá se obhájci manže'lského' svazku, by a) pro,ti rozsudku, jímž uznáno 
na neplatnost anebo na rozluku manželství podal v zákonné lhůtě odvo
lání, b) proti rozsudku odvqlacího soudu, byf i srovnalému s rozsudkem 
prvé stolice, podal dovolání, bylo-li uznáno na neplatnost manželství mezi 
katolíky nebo mezi katolíkem a akatolíkem. Věeně totéž ustanovuje § 16 
min. nařízení ze ,dne 9. py.osluee 1897 čís. 283 ř. z. Pro ži,dovská manželství 
v řízení o rozluku obhájce manželského svazku se neustanovo'Val (§ 133 
až 135 o~č. zák., dvorský dekret ze dne, 13. listopadu 1816 čís. 1296 sb. z. 
s., jenž, alespoň pokud jde o rozluku, nesporně zachován v platnosti úvo
dem dvorského dekretu z roku 1819 a §em 18 miu. nařízení z roku 1897). 
Byl tedy před v:!'dáním novely o právu manželském tento právní stav: 
1. při manželstvích akatolickýcb křesťanů a jim co do rozlučitelnosti na 
roveň postavených manž,elství os'Ob bez vyznání ťŠ 2 zákona ze dne 9. 
dubna 1870, čís. 51 ř. z.) byl obhájce manželského svazku za podmínek 
shora pod písm. a) uvedených povinen podati odvolání, nikoli též dovolání, 
bez rozdílu, zda jednalo se o rozluku, či o neplatnost manželství, a zda, 
pokud jde o dovolání, by!.o: uznáno na rozluku nebo neplatnost již v prvé 
či teprvé v druhé stolici (l(rainz ll. svazek, druhá polovice 1917, § 431 
pozn. 93, rozhodnutí sb. Ol. neue f.olge sv. Vll. Č. 2824 a sv. XVI. č. 6707). 
2. při katolických manželstvích a při smíšených manželstvích, kde alespoň 
jeden manžel byl katolíkem, rozluka nebyla vůbec přípustna. V úvahu při
cházela. pouze neplatnost manžels!y;í,. přj níž platila zvláštnost, uvedená 
shora pod písm. bl. 3. při rozluce židovských manželstev nemqhla vůbec 
vzcHti otázka, o kterou se jedná. 

Novela o právu manželském, vypočítavši v § 13 taxativně důvody, pro 
něž lze žalovati na rozluku manželství, Gů:dává v posledním odstavci téhož 
paragrafu: "Ve sporech o rozluku budiž postupováno podle předpisů plat
ných'0 tom, jak vyšetřovati a posuzovati neplatnost manželství." Vzchází 
tudíž otázka: a) jest správným, že na příště bude ve sporech o rozluku 
manželství nutno, by ve Všem všude bylo postupováno dle předpisů plat
ných o tom, jak .vyšetřovati a posuzovati neplatnost manželství, a pak-li 
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ano b! platí nyní, i při :-ízení o rozluce výjimečný předpis, uvedený shora 
P~d PIS~, b)? K těmto otázkám dlužno odpověděti zápornč, K pí s m, a), 
Pre~evslI:' nelze pustiti se zřetele, že poslední odstavec novely o právu 
ma,nz,elskem jest Jen opakováním poslední věty § 115 obč, zák., jímž po
ukazano k ustanovení § 97obč. zák. V tomto předpisu vyhrazen spor O ne
plat~ost rna~iels!ví soudu zemskému a nařízeno jednak, by ustanoven byl 
obhaj ce mazelskeho svazku, jednak by dbáno bylo zásady vyhledávacÍ. 
K provedení těchto. zásad vydán pak dvor. dekret z roku 1819 z něhož lze 
seznati toto: Řízení o rozluce a o neplatnosti manželství' shoduje se 
v tom, ~e p;o ob0l'í pl~tf úchylkou od ob·yčejného. procesního řízení zásada 
;,yhl:dava~~I, v: predPlsech, děkujících za svůj vzník této zásadě, kryje se 
~!,Ine, lak nzen, o rozluce, tak řízení o neplatnosti manželstvÍ. Kromě toho 
n~em o: neplatnosti manželství ovládáno jest valnou měrou zásadou offi
~Ialno~tI; to· však jen při překážkách manželství, pro něž neplatnost man
zelstvl Je vyše!řiti z povinnosti úřední (§. 28 novely) {srovnej zejména 
řIora: Dosah zasady vyhledávací ve sporecl! manželských Sb(}[nÍk věd 
p!ávních a státních, ročník XV, sešit 2, 3 a 4), Předpisův a' zásad kotví
clcvh v !éto m1aximě, na řízení .o rozluce manželství, je~ zahajUje' se jen 
k zalobe, užHi nelze, to tí mméně, ježtO' dle § 14 lit c) novely právo ža
l~bní pO,m!jí Odpuštěním a jest tudíž z toho i onoho důvodu v úplně v.o)né 
dIS'PO'SlCI zalnboe, Lze proto z předpisů, platných pro řízení o neplatno.sti 
manželství, pouzíti na: řízení o rozluce v pravdč jen tě'ch předpilSů, Jež až 
dosud platily touže měrou jak pro řízení o neplatnosti tak pw řízení o roz
Ince n;a~želství. I nutno vysvětlení předpisu. § 13, poslední odstavec novely 
hledalI ,lJlllde. Jedno vysvětlení podá,vá se přímo ze zprávy právního vý
boru (tIsk 298). POjednavši o posledním důvodu rozluky t. j. o nepřekona
telné,m odpo~u (§ 13 i) dodávác zpráva: "Řízení vždy se děje dle zásad pro
~esmch, kdez druhou stranou ve sporu jest stanovený obhájce' manželství 
jako v případě řízení o neplatnost m'anželství. To je smysl poslední věty 
§. ,13,. která se o,všem vztahUje na všechny spory o rozluku manželství. Ji
nyml slovy: Posavádní zvláštuosti řízení, jež platHy při rozluce a neplat
,-"osti manželství akato1ických a bezkonfesijních a také při neplatnosti man
zelství katOlických a židovských a jež tudíž měly všeobecnou působnost 
při vy.šetř.o.vácní 'a posuzování neplatnosti všech manželství pro překážku 
"ou,kromoprávní, platí nadále v řízení o rozluce všech manželství tedy 
I pn :ozluce ,mal1želstvi židovských, pro ni'ž dosud platily předpi;y od
chylne, RozdIly konfesronelní v právu manželském byly zákonem zcela 
qdstraněny, K písm. bl, Tím zácp orně zodpovězena i tato otázka, Mimo to 
dluž','o uv~žiti, že zvláštnost, naznačená shora pod písm. b) platila jen při 
n;anzels!vlch kato!lckýc;h, s.ouv~sejících s nerozlučitelností a svátostným 
ra::em.tec~to man~elstvlc a z~ zakon v § 13, poslední odstavec novely nen:el pn sj~dn,:ce~! manzel~keho yráva na m!ysli právě tento výjimečný 
pred?lS, ~ybrz predPl~y razu vseobecného, platící pro všechna ostatní 
manzelstvl. 

Čís. 537. 

Není-Ii dán důvod místní příslušnosti ani dle čís. 2 ani dle čÍs. 3 13! 20 zá. 
kona ze dne 22. května 1919 čís. 320 sb. z. a n., nelze u zdejších soudil 
vůbec domáhati se přeměny rozvodu v rozluku manželství dle §§ 15 a 17 
téhož zákona a není místa pro použití II 28 j. n. 
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(Plenární rozhodnutí ze dne 7. června 1920, Č, pres, 557.'20.) 

Nejvyšší soud docházejí, zejména od zdejších státních občanů, bydlících 
v cizině, četné žádo'sU., by pro zamýšlenou žádost za p'řeměnu r·ozvodu 
v rozluku rn",nželství ve smyslu §§ 15 a 17 novely o právu manželském 
určen byl dle § 28 j, n, soud místně příslušný, ježto není zde ani .případu 
čís. 2 ani pří'padll čís. 3 § 20 novely, poněvadž ani předcházející spor o roz
vod neprojednával se v tuzemsku, ani ten či onen z manželů nemá v tu
zemsku svého obecného soudn. Osud .těchto, návrhů závisí dle .§ 28 j. n' 
především na zodpovědění otázky, zda pro žádosti za přemčnu rozvodu 
v rozlukn jest v 'naznačených případech vů'bec tuzemská soudní pravomoc 
opodstatněna čili nic, poněvadž, nenHi zde této základní podmínky § 28 
j, n., nemůže toto ustanovení vůbec přijíti v úvahu. K této otázce dlužno 
odpověděti záporně, Jedná se o případy, bďe: a) žádný z manželů nemá 
svébo obecného soudu v tuzemsku a předcházel rozvod buďto, b) d'Obro
volný ať v tuzemsku ať v cizozemsku, nebo c) nedobrovolný, o něrm 
spor projednán byl v cizozemsku, Pro tyto případy není v § 20 novely 
předpisu o místní přísluŠ'nosti, ač čís, :3 téhož § je. prostým p'oužitím § 100 
j, n, a ač na snadě byla i eventualita, o níž zmiňuje se týl' § 100 j, 111" ŽC 

by aui žadatel neměl v tuzemsku svého soudu obecného, Ze zákonodárce 
v případech rozvodu ať dobr®volného ať nBdobrovolného, jenž proveden 
byl: v cizozerrlsku, vyloučil vůbec možnost přeměny rozv·odu v rozluku, 
plyne nad veškeru pochybnost z ustanovení §, 24 no,vely, jímž v podobě 
výjimky stanoveno pravidlo pro· případy, nespadající pod ustanovení § 20 
novely, ZbývaJi tudíž jen ještě případy, kde dobrov'olllý r·ozvod byl sice 
proveden v tuzemsku, ale v čase žádosti za p~eměnu rozvodu v rozluku 
žádný z obou manželů nemá svého· obecného s·oudu v tuzemsku. Tato 
eventualita úkonodárci apllkujicímu v § 20 Č. 3 novely ustanovení § 100 j, 
n. ujíti nemohla, ježto v posléz řečeném ustau-ovení na přípa·d ten výslovně 
bylo pamatováno, Že pak zákonodárci tatO' eventualita vskutku· tanula na 
m'vsli, plyne zcela jasně ze zprávy právního výboru (tisk 298, stránka 16), 
kde se praví: "Odstavec 3. § 20 odpovídá zásadám § 100 j, u. Eventualita, 
že by ani žadatel neměl v tuzemsku svéhv soudu obecného, byla vědomě 
vypnštěna", Důvod, proč se tak stalo, nelze shledávati v tom, že by zá
konodárce byl za vhodnější u,znal, by v těchto případech na místo soustře
dění' jich u jediného, předem určeného soudu, jak jest tomu dle § 10.0 j. 11., 

určován byl místně příslušný so,ud od připadu k případu, vedle ustanovení 
§ 28 j. n, Vždy! novela o místní příslušuosti pro žalobu proti tuzemcům 
na sondní rozvod, r·ozluku nebo neplatnost manželství zvláštních předpisů 
neobsahuje, takže v tomto směru zůstává při předpisech PQsavádních, 
najtně i při předpisu § 100 j. n" při tonlto ardť s obměnou, vyvolanou zme
uou státoprácvních poměrů, že totiž na místo zemského soudu ve Vídni na
sto,upil zemský soud v Praze. (V obdobném přípa.děproh.lášeno nařízením 
ze dne 20. ledna 1919 čís. 34 sb, z. a n., že na místě soudu, jmenovaného 
v § 12, odstavec 4, řádu o zbavení svéprávnosti - okresní soud pro Vídeň 
vnitřní město· - jest .okresní soud pro Horní Nové Město v Praze přísluš
ným, zbaviti svéprávno·sti p·říslušníka československého státu, }enž v tomto 
státě nemá stálého bydliště ani v něm nepobýval). A zůstalo-Ii pm SPOJY 
manželské při posavadním soustředění po roznmu § IO() j, n" uznáno tolo 
opatření za výhodnější, než uésčetné návrh·y dle § 28 j, n, a nelze seznati, 
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proč by při něm. i při žádostech '0 přeměnu rozvodu 
v r?zl~ku, kdyby takovéto žádosti v případech, o něž se jedná, bývaly 
uz?;vany VÚlb:~ ~a přípusytné. Důvod, proč zmíněná eventualita vypuštěna, 
muze proto byh leTI ten, ze. ani tuzemci nemohou žádati' za přeměnu roz
vodu v rozluku, ,kdYŽ sice v tuzemsku dobrovolný jich rozvod byl pro
veden: ale z mchz am ten ani onen nemá v čase žádosti v tuzemsku svého 
ůbecneho ,s~~du. Dle řečeného v případech, uvedených shora půd písm. 
.a), b) ne~l zadost za přeměnu rozvodu v rozluku vůbec přípustna, žádný 
tuze~~ky soud nesmí se jí zabývati a není proto místa pro použití § 28 j. n. 

Čís. 538. 

Společn(Jost s ručením obmezeným (zákon ze dne 6. března 1906, 
čís. 58 ř. zák.). 

, PřípilSlnO lest, by ve smlouvě o společnosti s r. o. bylo stanoveno že 
z~v?dní pOdíly nejson zděditelny a ž.e PO smrti toho kterého sPoleč~íka 
Zll-stl s.e hodnota jeho závodního podílu a že zjištěný peníz vyplatí dědicům 
.ostatm sPOlečníci dle poměru svých kmenových vkladů. 

(Rozh. ze dne 8. června 1920, hl I 343/20.) 

. Smlsuva ů společnosti s r. o. stanovila v čl. XXII., že závodní podny ne
JSou. ~dedlte1ny ('Odstavec prvý), a že po smrti jeduoho ze společníků jest 
ZIISÍl't~ ~odn~tu j;ho závod?ího podílu, zjištěnou částku pak že mají ostatní 
spolecmcl dedICum vyplahti podle poměru svých kmenových vkladu (od
stavec, druhý). Rejstříko.vý soud povolil zápis společnosti. Re
k II r n I ,so ud ,,;rušil usnesení rejstříkového soudu potud, že mu nařídil, 
a~y ulo~!l spolccnosti, by v lhůtě, která jí bude stanovena, čl. XXII. spo
lc~ens,kc smlo:\vy uvedla ,v souhlas se zákonem, jinak, že by byla z o,b
chodmho relstnku vymazana. D II vod y: Ustanovení čl. XXII společenské 
smlouvy, že záv:?dní podíly nejsou zděditelny, odpmuje předpisu § 16 zá
k~na ze ,dne 6. ,brezna 1906 čís. 58 ř. z., jenž zděditelnost závodních podílů 
vyslovne ozn.acu]~e za přípustnou, a jest tudiž on~ ustanDvení uvésti v SOU,
~Ias s § 76 ~It. zak. Také další ustanovení čl. XXI!. společenské smlouvy, 
z~ po sIIl:t: ledn?~o ze společníků jest zjistiti hodnotu jeho závodníM po
dllu ! Zll'st~nou eastku že mají ostatní společníci vyplatiti dědicům podle 
P?meru svych k,n;enovýeh vkladů, příčí se zákonu, ježto, zavazují společ
mky, by ~:es VySl kmenových vkladů další částky plnili, což' dle své pod
statY,znacI vlastně plnění příplatků, aniž se dodržují předpisy § 72 a násl. 
·Clt. zak. 

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

Důvody: 

, Záko,n stanoví, že závodní podíly jsou zděditelny (§ 76 zák.' o spole
ce~stvech s r. o.). Tím vyslovuje toliko, že zásadně připbnští čili uznává 
zdedltclno~t, podílu, nenařizuje však zděditelnost nutně pro všecky pří
p~d:V. MulOc tedy společenská smlouva i· vYloučiti zděditelnost podílu. 
S~,m rekursní soud ,mluví o tom, že zákon označuje zděditelnost podílu za 
pnpustnou. Stanovl-lt tedy smlůuva nezděditelnost podílu, nepříčí se to 
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-zákon.u a bylo v tomto sm,ěru usnesení v odpor vzaté změniti a usneseni 
prvého s.oudu obnoviti. Také v druhém bodě jest stížnost oprávněna. Re
kursní soud' zaujal nesprávné stanovisko, považuje závazek, 1.!ložený spo
lečníkům podle čl. XXII odstavec druhý společenské smlouvy, že přejímají 
podle poměru svých kmen.ových vkladů částku dědidun zemřelého spo
lečníka vyplacenou, za plat stejné povahy jako příplatky§ 72 zák. o SPQ
lečnostech s ručenímobmezeným. Ustanovení o převzetí částky dědicům 
zemřelého. společnlka vyplacené jest docela logicky zařazeno ve smlouvu, 
která v první větě čl. XXII. společenské smlouvy ustanovuje, že podíly 
jsou nezděditelné, a která v čl. XXIX. nestanoví, že smrt jedno.ho společ
níka jest důvodem ke zrušení společnosti. úmrtím některého společníka 
octli by se takto druzí společníci před úkolem, zda se má společenský 
kmenový kapitál snížiti o. závodní podíl zemřelého společníka, který ob
sahuje nejeu podíl na zisku, nýbrž i kmi'mový vklad, k čemuž by bylo 
zapůtřebí změny společenské smlouvy. Tomuto rozhodnutí vyhýbá se spo
lečenská smlouva do·eela prakticky ustanovením, srovnávajícím se s před
pisem § 75 odst. 2 cit. zákona, že společníci ostatní přejímaií podle pc:něru 
svých kmenových vkladů částku' dědicÍIm zemřelého společníka vypla
cenou. Jest tedy iej1ch dodatečný příspěvek pouze platem ke kmenůvémn 
kapitálu, jaký zákon sám i v jiných případech přip.ouští. Ustanovuje totiž 
v § 70 zák. o' spol. s r. o., že společníci přispívají k náhradě vkladu kme
nového, který nebyl zaplacen společníkem k t-o,mu povinným a který ne
mohl býti prodejeml závodního podílu kryt, a dále v § 83 zmín.eného zá
kona, že společníci přispí'vají k úhradě kmenového kapitálu, jestliže ně
který spo,lečník neprávem obdržel nějaký plat od sp,olečnosti a jestliže se 
současně též zmenšuje kmenové jmění. Již v zákoně samém jsou te-dy 
ustauovení, která nkládají společníkům závazky, o nichž při uzavírání 
smlouvy nic určitého společníkům není známo a při nichž obsah platehní 
povinno,sti jest docela neurčitý. . 

Čís. 539, 

Ustanovení smlouvy (Jo spOlečnosti s r. O., že na změně předmětu pod· 
niku může se usnésti absolutní většina, odporuje zákonu. 

{Rozh. ze dne 8. června 1920, R I 344/20.) 

Rej s tří k Q V Ý S 'O ud pc,,"oli! zápis společnosti s r. o., jejíž smlouva 
stanovila v § 14: »Ku změně společenské smlouvy jest třeba tříčtvrtinové 
většiny odevzdaných hlasů. Změna předmětu podniku, jak označen jest ve 
smlouvě společenské, vyžaduje však, pouze absolutní většiny odevzdan\jÍch 
hlacsu.« Rek II r sní s 'o u d vyhověl stížnosti finanční prokuratury a na
řídi'lspolečnos,(i, by ve lhůtě, již určí rejstříkový soud, uvedla § 14 spo
lečenské smlouvy v s·oulad s ustanovením § 50 zákona ze dne 6. března 
1906 čís. 58 ř. zák., jinak že bude z rejstříku vymazána. D ůvo d y: § 14 
smlouvy společenské svým ustanovením, že na změně předmětu podniku, 
označeného ve společenské smlouvě, může se usnésti absolutní většina 
odevzdaných hlasů, o'dporuje předpisu § 50 o,dstavec prvý zákona ze dne 
6. března 1906 čís. 58 ř. zák., neboť, ačko]í § 50 odstavec třetí cit. zák. sta
noví, že ku změně předm·ětu padni-ku, o,značenóhol ve sp'c.1ečenské 
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smlouvě, jest zapotřebí jednohlasného usnesení, pokud není ve společen~ 
skc smlou\Tč "j i II a k:, stan:oveno, jest přece jasno, že toto »5 i II a k« musí 
se držeti v rámci pnmieru hlasů, jak ho donucuJící předpisy, dané prvým 
odstavcem uvedeného paragrafu, vyžadují povšechně ku změně spole
čenské smlouvy, neboť změna předmčlu podni'lm jeví se dle své podstaty 
změnou smlouvy společenské v podstatném bodě. 

N c j v y Š š í s o II J nevyhověl dCNolacímu rekursu společnosti. 

Dúvody: 

Zákon stauovÍ zásadně, že změny společenské smlouvy mohou býti 
usneseny jen většinou tří čtvrtin odevzdaných hlasů, a dávaje silnější 
v~rraz individualistkkém:u mOTIlentu společn:asti s r. o., stanoví dále, že 
moho,u býti stanoveny ve smlouvč ještě další požadavky pro jeji změnu, 
může tedy býti poměr hlasů posunut toIíko ve prospěch menšiny, nikoli 
na její úkor (§ 5,0, .odstavec prvy zák. o spol. s o. L). V 'Odstavci druhém 
a třetím tohoto; § stanoví zákon výjimky ze zásady: pro předměty uvc
den.é v o?stavci druhém stanoví pouze jednoduch'0u většinu, a, pokládaje 
zmenu predměu podniku. za nejpodstatnější, stanoví v odstavci třetím 
jednomyslné usnesení spcJečníků při zmčně předmětu podniku, ačli nebylo, 
ve smlouvě nic jinéhO' stanoveno. Jak možno jinak ustanoviti, můž'e roz
hodovati toliko z á s a d a uvedená v odstave] prvém § 50, a nikoliv. vý
jimka cbsažená v odstavci druhém § 50 cit. zák., vztalmiícise toliko k ur
čitým zvláště uvedeným změnám společenské smlouvy, jež nejsou rázu 
nejpod'statněj'šího. Jest tedy nepochybno, že ustanovení společenské 
smlaouvy, IQ než }de, odporuj·e zákonu. 

Čís. 540. 

Zákon o zajištění půdy drobným pachtýřum (ze dne 27. května 1919, 
čis. 318 sb. z. a n.). 

Pro požadovací nárok drobného pachtýře jest lhostejno, zda vlastník 
pozemku jest tuzemcem, či cizozemcem. 

(Rozh. ze dne 8. června 1920, R I 350/20.) 

So udp r v é s tol i c e příznal pachtýři p'0žadcvací nárok na po
zemek, náležející státnímu občanu belgickému, neuznav za důvodnou ná
mitku, jehe), že zákon o zajištění půdy se nevztahuje na příslušníky cízích 
států. Rek u d sní s o u d usnesení potvrdil. D ů vod y: V právním 
p'0učení ze dne 24. dubna 1920 projevilo ministerstvo, spravedlnosti ná
zor, že zálk'On ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n. není opatřením 
proti cizincům, na něž myslí čl. 249 a násl. mírové smlouvy St. Oermain
ské a čl. 297 a násl. smlouvy V,ersailské, nybrž doJéM na všechny ma
ilele nemovité půdy, pokud se na ně vztahuje, a t'O bez rozdílu, zdali jsou 
občany toho či omho státu. 

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

Zákon neobsahuje všeO'becného předpisu, vedle něhož v otázkách me
zinárodních vztahů byli by souďovépovinni, vyžádati si projev mini
sterstva zahraničních záležitostí a byli by proJevem tím vázáni. Pokud 
zákon obsahuje po tétQ stránce výjimečná ustanovení, ukládá soudům, by 
vyžáctaly si prorlev ministerstva spravedlnosti, ale ukládá jim tuto povin
nost právě jen prn přesně naznačené výjimečné případy a jen tehda, 
vzejde-Ii jim pochybnost. Těchto výjimečných předpisú nelze r,ozšiřovati 
na případy jiné, poneva,dž vázanost soudů na projev úřadu vládniho musí 
zvlášť a vyslo'vne býti zákonem nařízena. Nelze proto spaU'ovati nezá
konnost v tom, že předcho,zí stolice nevyžádaly si prohlášení ministerstva 
zahraničních záležitostí, to tím méně, ježto otázka, o kterou se jedná, jest 
řešitelna pcuhým výkladem zákona a smluv mírGvých. Jak čl. 249 a násl. 
smlouvy St. Oermainské, tak čl. 297 a násl. smlouvy Versailské mají na 
zřeteli pouze výjimečná opatření disposičnÍ, '0 nichž se mluv! ve stejně 
mějícím § 3 přílOhY k oddíln IV. řečených smluv. Výraz "Výjimečná 
opatření válečná« zahrnuje opatření zákono·dárná, správní, snu dní ne'boO 
jiná všeho druhu, jež byla nebal hudou pozděii učiněna co do majetku n e
přát e I s k é ho a jiohž účinkem bylo nebo, bude o:dnětí disposice vlast
níkům nad jejich majetkem, avšak bez zrušení práva vlastnického, "opa
tření disposiční" pak jsou taková, jimiž bylo nebo bude dotčeno vlastnJo
ctví k ma'etku ne P ř á tel s k é mu převodem celku nebo části na osobu 
j<itrou než J vlastníka n e p ř á tel s k é 11 o a ·bez jeho souhlasu (citovaný 
§ 3). Předpokládá se tedy opatřeni 00 do majetku nepřátelsl<ého, tedy 
opatření, iimi'ž vsahuje se do majetku právě pro povahu vlastníka jakožto 
nepřátelského vlastníka, s nímž pro tuto vlastnost bylo nebo bude nalo· 
ženo jinak a to nepříznivěji" než s tuzemci neho příslwšníky států spa.· 
jených a přidružených. O takovémto opatření nemůže při zákonu O za
jištění púdy drobným pachtýřům býti ani řeči. Zákonem timto ukládají se 
tuzemskému zemědělskému majetku pozemko,vému jistá břemena a Hstá 
obmezení a to ryze z důvodů sociálního zákou{)dárstvL Povaha vlastníka 
zůstává siranou, je lhostejno, z.da jest tuzemeem· či a jak~Tm ciz-ozem'cem. 
Tomuto zákonu podwben jest dle '§ 300 obč. zák. každý majitel p'0stižené 
půdy nechť si je tuzemcem či cizozemcem. Stanovisko<, zastávaném do· 
vola~ím stěž'ovatdem vedlo by k lomU, že příslušníkům států spo.jených 
a přidružených přiznával,o by se ohledně tuzemských nemovitostí excep
Honelní, výhodnějšf postavení než tuzemcům, n čemž přece dle mírových 
smluv a'ni řed býti nemúže. 

. (;ís.541. 

Proti rozhodnutí procesního soudu o dohodě, jíž za sporu o rozvod 
sjednali se' manželé na rozvodu dobrovolném, připouštějí se opravné pro
středky řízení nesporného. 

. Je-li úmluva' manželů o výživě dětí neodluČitelnoll součástí iednotné 
dohody o vypořádání vzájemných majetkových poměrů manželů, sied
nolivšich se na dobrovolném rozvodu, pozbývá, odepřel-Ii opatrovnicl!ý 
soud schváliti onu úmlnvll, účinnosti celé ujednáni a nelze dobrovolný roz
vod povoliti. 

22' 
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Ve sporu O rozvod uzavřeli manželé smír, jenž, pokud šlo o nezletHé 
dítky, měl býti dle smíru schválen opatrovnickým soudem, kterýžto soud 
však schválení odepřel. S·(} udp r v é s t o I i c e povolil na to rozvod. R e
k u r sní s o u d nevyhověl rekursu manželky. D ů vod y: Jde o dobro
volný rozvoď, který se řídí dle předpisů § 103 a 103 obč. zák., třeba že jej 
předsevzaf za příležitosti sporu o rozvod soud, u něhož byl spc!r zahájen 
{§ 108 ubč. zák.). Dle těchto předpisů však opatření ohledně dětí není pod
mínkou dobrovcJného rozvodu (§ 105 obč. zák.), nýbrž má se soud, rOz
uměj opatro,vni:cký, o ně postarati podle předpisů § 142 n. zn. obč. zák., 
který právě předpokládá, že žádné dohody mezi rodiči nebylo docíleno. 
Předpoklád1t1 sice § 8 dv. dekr. ze dne 23. srpna 1819, čís. 1595 sb. z. s. 
dohodu o výživě dětí obligatorně a předpis ten převzal § 7 rrÚn. nař. 
z 9. prosince 1897, čís. 283 ř. z., takže § 142 obč. zák. st. zn. tím byl v tom 
ohledu derog(}ván. Avš~k § 142 obč. z. n. zn., jsa nejmladším ze všech 
zmíněných předpisů, zbavil všecky starší platnosti a ustanovuje, že soud 
opatrovnický I dohodu, schválenou po případě změniti může, takže mu do
hO,da, zejména neschválená, ni'jak preju·dikovati nesmÍ. Když však h(} ne
váže, nemůže býti ani podmínkou rc,zvodu. Také ve smíru samém nebylo 
schválení dohody o dětech učíněno podmínkou ujednaného rozvodu. J est
liže tedy dohoda o dítkách schválena nebyla, an ji schválH soud ncpIi
slušný, jenž schválení pak zrušil a příslušný opatr-ovnický soud schválení 
potom odepřel, nemá to na platnost dobrovoluého rozvodu vlivu, to tím 
méně, kdyžopatro'vnický soud copatření dle § 142 n. zn . .obč. z. učinil, čímž 
dohodu nahradiL 

Ne j v y Š š i s o II d, vyhověv dovolacímu rekur.su manželčině, zru,šil 
usnesení obou nižš1ch soudů. 

Důvody: 

Soud dovcaací púloživ si především otázku, je-Ii dovolací rekurs man
želky clo potvrzujkí11!o usnesení soudu rekursního přípustným, odpovídá 
k této otázce kladně. Uvážilť, že podnět k smím ze dne 21. Iistopadrr 1919 
dala sice žaloba manželčina na manžela o rozvod manžefstvi u zemského 
soudu v Praze jako soudu procesního, ž'e však tento, zemský soud, vyslo
vív usnesením ze dne 18. prosince 1918, že se manželům na jejich sou
hlasnou žádost povoluje rozvod manželství od stúlu a lo"e, nevystupoval 
již jako soud prooesní v řízení sporném (v kterém~~o případě d(}volací 
rekurs manželčin byl by ovšem podle § 528 c. ř. s. nepřípustný), nýbrž 
učiníl své usnesení jako soud nastoupivší na místo okresního so/udu, jina.k 
dle§ 114 i. n. příslušného, v řízení nesporném. Je tedy mimořádný rekurs 
dovolací za podmínek § 16 cís. patentu ze dne 9. srpna 1854 čís. 208 ř. zák: 
do,puštěn. Tyto PCidmínky však jsou dány, neboť rozhodnutí obou ni'žších 
soudů oďpondí zřejmě zákonu. Soud rekursní přehlíží, že § 7 nařízeni mi
nisters,tva spravedlnosti ze dne 9. prosince 1897 č. 283 ř. zák. (shoduií se 
s §em 8 dvúrského dekretu ze dne 23. srpna 1819, čís. 1595 sb. z.) činí 
povolení dobrovo,lného ro>;vodu manželství závislým nejen na tom, že 
obě strany se shodly ,o, výživě manželky a dětí, nýbrž í na tom, že c, roz
dělení společného jmění, po případě o jiných vzájemných nárocích man-
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~~~'C7"efíi J·sou zúpllia a bezpodminečně vyrovnány, a že pokud. tomu tak ne-ní, 
z "1 ,oV '. 109 () z může se rozvoodu dáti místo toliko soudmm na ezem z pn?m v ~ ". 
obč. uvedených. Znění soudního smíru manžely dle jednac1ho protokolu z~ 
dne 21. listopadu 1919 navrženéhb nedopouští pak žá~ných pochybno-sÍl 
o tom, že navržený smír byl zamýpen jako~ ~elek, ~ z; podstatn(}u so~
částí jeho bylo upravení majetkovych pomeru manzelu vzhledem, k 11a
bytku a ostatním věcem. Dohoda manželů v tom ~měru stal~ se vs~k. za 
předpokladu opatrovnického schválení toholOl smuu 'ohledne nezle,llyc~ 
dítek Tojo schválení bylo příslušným okresním soudem poclle USI1<"CI11 

ze d~e 14. dubna 1920 č. j. N- III 427/18-27 ode pře n o" čímž pozbyl~ 
o,všern. účinnosti a platnosti také dohúda učiněná v ods!avcích,~ up;av.em 
majetkových poměrů manželů. I kdyby tedy usta;:ovem §, 7 n.arlZem mml
sterstva spravedlnosti z,e cine 9. prosince 1897 C1S. 283 r. zak. po~ud se 
doho/dy o d ě tec h tkne novým §em 142 obč. zák., bylo. derog?:rano : Je 
přece patrnc-, že o rozdělení společného jmění a o ostatmch vZ~jemnY2h 
nárocích strany ne j s o tl zúplna a bezpudmínečně vyrov.nány, nasled~em 
čehož však pOdle § 7 dočteného nařízení nebylo lze povol~Í1 rozvod .o'bem~ 
manželY souhlasně žádaný, kdyžte by za tohoito stavu vee1 byla zaro,":nn 
phpuštěna výhrada dalšíhO' soudního jednání Q, nárocích majetkoprav
ních, a nezbývá tudíž, než pokračovati k návrhu stran ve sporu o rozvod 
man'želství a skončiti jej rozsudkem. Týž důsledek plyne též z § 105 obč. 
zák., podle něhož má sorrd, ne'l)ouštěje se v další vyšetřování, povoliti .ro~
vO'd oběma manželi ž.ádaný jen tehdy, když mo před ním pot v r cl I: ze 
nejen cn d,o rozvQdu, ale i co do podmínc1k týkajících se jmění a Vý.~lVY, 
se shodují, _ toto prohlášení (potvrzení) však ve smíru ze (~ne. 2Lvl~sto
padu 1919 stalo se jen podmíneč"ě a pOdm!11Ka, kterou mamele meh na 
mysli, nenastala. 

Čís. 542. 

Okolnost že strana byla s to. by ve SPOrtl neb opravným prostředkem 
uplatňovala 'zmatečnost dle § 529 čís. 2 c. ř. s., nezbavuje ji práva k ža
lobě " zmatečnost, a nelze proto v okolnosti té spatřovati mlčky učiněné 
schváleni rozepře. 

(Roz,h, ze due 8. června 1920, Rv I 32[/20.) 

V původním sporu, vedeném proti Janu H·ovi, nebyl žalovaný zastou
pen zákonným zástupcem, ač byl tehdy ještě nezletilým, nýbrž za~tu
p'oval ho clomnělý porlJJčník B. Proti rozsudku, jímž byl.o žalo bě ,:yh~Vello', 
nepodal li. odvolání, ač věděl, že B.l!ehy1 Ieho pC'fucmkem. V nzem exe
kučním složil n, tehdy již zletilý, vyjevovací přísahu; p~ té veden ,byl" 
prot; němu týmž žalo'bcem spor odpůrcí, v němž podlehl. Zalob~)1 o zma
tečnost domáhal se H., by rozsudek v půvo,dním sporu byl zrus~n: P r ?
ce s II í s -o II d p.r v é st () 1 i c e žalobu zamíil, vzav Slce za prokazano, ze 
žalobce nebyl v původním sporu zastoupen, uvedl však dále v d ů v o~ 
de c h: Přes to však není zde důvodu zmatečnosti dle § 259 čís. 2 C. ř. s., 
ježto duvod ten jest vyloučen, schváJill-1i ne zletilý později vedenÍ' sp·oru. 
Schválení to může se státi llejen výslovně, nýbrž i mlčky. J,est zjištěno, že 
žalDlbce věděl o tom, že B. není jeho poručníkem, jíž tehdy, když mu 
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byla žaloba v joůvodnfm sporu doručena, a že poručnicí jest jeho matka, 
·K:dyž tedy žalobce, jednadvacetiletý, rozumný muž, nechal ve sporu za 
sebe jednati jinou osobu než poručnici, když i při dalších soudních jedná
ních jednal sám a nenamítal nedostatek zákollmého zastoupení v původ
ní;n sporu, lze pokládati právem za to, že ono nepravé zastoupení schválil. 
Vzdyf. n;ohl tuto námitku uplatúovatilmed v původním sporu, mohl podati 
odvGllam z [(}zsudku, mohl to v exekučním řízení oposiční žalobou dle, § 35 
~;Ch' ř. namítati proti vymáhanému nároJ<:u, nemusÍ'! se pouštěti do odpůr
Cl' o sporu, neučinil však ni'čeho v tomto. směru, čímž dal na jevo, že ve
dení sp'Oru dodatečně schválil. O d vol a c í s o u d uznal dle žaloby. D ů
vod Y: Nelze souhlasiti s ná"orcm prvého; soudce, že vedení sporu lze 
schváliti i mlčky. Okolnosti, že strana v době vedení sporu věděla že 
není zákonným zástupcem za.stoupena a přece tento zmatek ve sporu' ne
uplatňovala a odvoláM proti rozsudku nepodala, naopak v jiném sporu 
mezi tým,iž stranami spor salma vedla a usnesení soudu přijala nečiní ža
lobu nepřípustnou, poněvadž dle § 529, odstavec třetí c. ř. s. 'jest ža~oba 
o zmatek, nebyl-Ii teuto v dřívějším sporu neb opravným pwstředkem 
uplatňován, vyloučena jen v případě § 529 čís. 1 c. ř. s. Dle toho nelze 
v pouhém mlčení stranyneb jejího zákonného' zástupce spatřovati doda
tečného řádného schválení vedení sporu. K tomu je třeba výslovného 
schváleni, čemu již zákonná slova: »řádné schválení« nasvědčuj'Í. A po~ 
něvadž lhůta k podání zmateční žaloby počítá se dle § 534 odstavec třetí 
c. ř. s. rod toho dne, kdy rozhodnutí doručeno bylo, strauě nebo zákon
nému zástuPci, jest v tomto případě také žalolba podána v čas, ježto roz
sudek, o jehož zmatečno,st se jcdná, ant Janu tl-ovi aní jeh'O zástupci 
doručen nebyl. ' 

N e j v y šš í s o u' d nevyhověldov,olání. 

Důvody: 

K názoru odvolacího, soudu, vedle něho·ž dodatečným řádn.ým schvá
lením vedení rozepře v § 529 čís. 2 c. ř. s. míní se PO,llze schválení vý
slovné, v této všeobecnosti nelze arciť přistoupiti. K lomu, by dodatečné 
schválení bylo řádným, stačí, že projeveno bylO! osobou k tomu oprávně
nou a způsobilou. Pr:oj·ev sám může jako kterýkoli projev vůle v právu 
zá,:~~né, stát~ se ne!en výslovně, nýbrž i mlčky takovým poči~em, jenž, 
uvazl-h se vse, nezastavuje: rozumné příčiny k pochYbnostem o tom co 
v~Ií b710 (§ 863 obč. zák). Nicméně nelze přiznati dovolání o]lTávněn~sti. 
~a,dne sch':.al:ní sporn o otco,vstvf, shledává dovolalel v tom, že nynější 
z~Qlbce, zvedev za onoho sporu o. tom, že poručnicí jeho jest jeho matka, 
anlr ve sporu toh'O neuplatňoval ani z rozsudku se neodvolal dále Dak 
v tom: že trpně' se cho'Val vůči úko'núm exekučním a posléz.e ,V tom,- že 
zmatecnostl exekučního titulu. neuplatňoval ani o,proti žalobě odpůrčí. 
V tomto trpném chování se nynějšího žalohce nelze však shledati schvá
lení předchozího vadně prove.deného spom o otcovství a placení' výživ.
ného. Okolnost, že stmna byla s to, by ve sporu neb opravným prolStřed
kem uplatňovala zmate.čnoM dle § 529 ·Čís. 2 c. ř. s., ale tak neučinila, ne
zbavuje ji dle § 529, poslední odstavec c. ř. s. a contrario práva k žalobě 
o zmatečlIost a nelze pro,to v okolnosti té spatřovati mlčky učiněné schvá
lení vedení rozepře. Co pak týče se trpného chovámí se nynějšího žalohce 
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oproti exe-kud a neuplatňování zmatečnosti' ve SpOTU odpůrčÍin, dlužno 
uvážiti jednak, že nyněJší žal0,bce jest ,osobou práv neznalou, takf-e _ H~ 
proto velice pOChYbným byl by úsudek, že chtěl takto schváliti předchQzí 
spor n otcovství a placení v1Tživného, jednak, že zmatečnost rozsudku ne
byl s to uplatňovati ani rekursem pr:oti p,o.volení exekuce, ani žalobami dle 
§§ 35 a 36 ex. ř. a uplatňc"ání zmatečnosti námitkou ve sporu odpůrčím 
nebYlo procesuálně přípustno, poněvadž zvráceuí právoplatného rozsudku 
z dův,odů·~ 529 c. ř. s. stái se může právě jen žalobou dle tohoto §u a v ří
zenÍ, jež pw tuto žalc,bu jest předepsáno, C03 plyne z toho, že úspěš
LOU žalobou pro zmatečnost zničí se zmatečné rozhodnutí s účinností pro. 
všechny případy, kdežto rozebrání otázky zmatečnosti k příslušné obraně 
v jiném sporu mohl by se státi jen v duvodech, tyt~o však nejsou účastny 
práV1nl moci a bylo by následkem tobo PrD' tutéž námitku místo v každém 
speru, v němž zn:atečné rozhodnutí přicházelo by v úvahu. 

Čís. 543. 

Smlouva uzavřená pro společnost, jež teprve má se založiti, s ujeduá
ním rozhodčího soudu pro spory ze smlu vníhoO poměru víže i v tOmto 
směru bndoucí smluvnlky, třebaže mezi nimi 00 tom oe pak zvláštní pí
semná úmluva nestala. 

Dohoda o roOzsudím nemusí státi se v téže listiuě. Stačí i výměna SOU

hlasných dopisů. 

(]~ozh. ze dne 8. června 1920, Hv II 67;20.) 

V komlsinářské smlouvě ze dne 17. února 1912, již uzavřel žalobce 
s bankou, bylo stancveno, že, zřídi-Ii banka ústřední prodejnu ve formě 
společnosti s r. '0., nastoupí tato společnost místo banky jakožto k"misio
náře žalobccwa á to se všemi právy a závazky, jež z jejich poměru k·omi
siOlnářského plynou a že ialo .. bce se zavazuje, že veškeré povinnosti, 
k nimž vůči bance touto· smlouvou se zavázal, bez dalšího vybídnutí plniii 
bude v úplné míře i vůči této nové společnc\Sti. Ve smlouvě té bylo též 
ujednáno, že spory z ní vyhraženy jsou rozhodčímu soudu. Zmíněná spo
lečnost zřízena byla dn·e 15. dubna 1912 a po,dpisem svým prohlásila, že 
.vstupuje .v práva a závazky ze smlouvy ze dne 17. února 1912, « čemž 
byl žalo·bce uvědoměn. Nálezem rozhodčího wudu ze cine 28. dubna 1919 
odsouzen byl žalobce k plnění v dÍ'lsledku smlouvy ze dne 17. února 1912. 
Žalobě jeho, by nález rozhodčího soudu byl 'Zrušen, pro c e sní s o u d 
p r.v é s t o I ic e vyhověl. D ů vod y: Smlouva hyla uzavřena mezi han
kw a žalobcem, žaloibce podepsal smlouvu o rozsudí p'ouze s' bankou, 
nikoliv s žalovanou společností. Nejde tu o universální sukcesi, TIa níž se 
společnost o·d.volává. O takové sukcesí bylO' by lze mluviti pouze tehdy, 
kdyby banka hyla o:dsjoupila společnosti celý závod nebo obohod, nikoliv 
však, ide-li o postup závazků a práv z jednotlivé smlouvy. Ustanove'l1í 
smlouvy ze dne 17. února 1912, že se žal"hce zavazuje, že veškeré povin
TI'osli, k nimž se vůči bance touto smlouvclu; zavázal, bez dalšíhJo vybídnutí 
plniti bude v plné míře i vůči nové společnosti, nelze vztahovati na to, že 
se žalobce podrobil tím rC>zhodčímu soudu, ježto tate. věta dle názoru 
soudního dvoru vztahuje se v souvislŮ'sti s věto.u předcházejÍcí jen na zá-
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vazky, jež plynou z poměru kcmisi'Dllářského. Podrobení se smlrClmu 
soudu přešlo by arci dle názoru sO,udního dvoru na universálního sllkces
s.ora, avšak nikdy na singulárního nástupce, jakým je v tomto případě 
Ustřední prodejna. O dva I a c í s o II d žalobu zamítl. II ů vod y: Smlou
vu ze dne 17. února 1912 nelze dle obsahu jejího považovati za sm1c,uvu 
ve prospěch osoby třetí ve smyslu § 881 obč. zák. a to proto', poněvadž 
smlouvou měla nejen ústřední prodejna nabýti práv proti žalobci, nýbrž 
také žal-olbce práv proti ní. Zmíněné ustanovení smlouvy ze dne 17, únera 
1912 jest spíše pokládati za nabídku, kterou činí žalobce a banka. nOvé 
společnosti> pro přípa'd, že k jejímu zřízení dojde, by vstoupila do smlouvy 
·~a r,nístCl banky. Tuto nabídku při~ala nová žalovaná, byvši zřízena, tím, 
ze, J'ak lest nespo,rno, podpisem svSrm potvrdila, že vstupuje v práva a zá
vazky z ujednání ze dne 17, února 1912, o čemž žalobce byl uvědoměn, 
Tím nastal přímý právní poměr mezi žalobcem a žalovanou a žalovaná 
nabyla práva p,římiQ ze smllQuvy mezi ní a žalobcem takto uzavřené. Ža
lobce namítá a soud prvé stoJice mu v tom přisvědčuje, že závazek ža
lobcův, plniti veškeré povinnosti ie smlouvy il vúči nové spo1ečnosti lze 
vztahovati jen na povinnosti" jež plynou z poměru komisionářského niko
liv všack též na povinnost, podrobiti se rozhodčímu soudu, kd;by ze 
smlouvy vzešly spory mezi ním a žalovanou. Tomuto názoru nelze však 
přisvěďčiti. Celé ujednání ze dne 17. prosince 1912 jest věnováno úpravě 
poměru komisionářského a součást této úpravy tVCiří i konečné ustanovení, 
že ve sporech, jež by z tohoto ujednání vzešly, rozhodovati mác rozhodčí 
selud. Jelikož se žalobce zavázal, plnm vůči. žalované veškeré povinnosti 
ze smlouvy, dlužno vztahovati jeho závazek na smlouvu jako celek a tudíž 
také na ujednání o rozsudím a stejně jest tomu tak u žalované, která 
vstoupila ve veškerá práva a závazky ze smlouvy, Vztahuje-li se. však 
nabídka žalobcova, učiněná žalc'vané ve smlouvě ze dne 17, února 1912, 
by vstoupila do smlouvy, i na ujednání o rozsudím a přijala-li žalovaná 
tuto nabídku, pak došlo přímo mezi žalobcem a žalovanou ke smlouvě 
O rozsudím, která vyhOVUje úplně předpisúm § 577 e, ř. s., poněvadž jak 
nabídka tak i přijetf j.ejí staly se písemně. Není tudíž správno, že mezi 
žalobcem a žalovanou nenÍ' smlouvy na smírčí soud, čírn~ž žaloba pozbývá 
veškerého podkladu. Než ani mínění soudu prvého, že závazek, podrobiti 
se rozhodčímu soudu, nemůže přejíti na singulárního nástupce, není 
správné. Sm1c1Uva o rozhodčím jest smlouvou soukr:omoprávn'í, byť i ci
vilní řád soudní upravil ve veřejné,m zájmu rozhodčí řízení donucovacími 
předpisy. Jest to smlouva vedlcj.ší při smlouvě, upravující hmotná práva 
smluvních stran. PCldle § 1394 ohč, zák, jsou práva nastupitelova v příčině 
postoupené. pohledácvky táž jako práva postupitelova, nastupitel nabývá 
postoupené pohledávky tak, jak příslušela postupiteli i se všemi právy 
vedlerjšími. Vyjmuta jso,u pouze práva, lpící na osobě. Takovým právem 
však není právo ze smlouvy o rozhodčím. Straně z praVidla nesejde na 
tom, kdo ve sporu před rozh'odčím hude Jejím pwtivníkem, nýbrž jí jde 
o to, aby spor byl rozhodnut soudci odborných znale,stí neb v řízeni po
kud možno rychlém a jednoduchém. Stejně jako § 1394 ,obč, zák ustano
yUje také§ 1407 obč. zák, při převzetí dluhu, že závazky přejímatele j'S'ou 
v příčině převzatého dluhu tytéž jako závazky dosavadního dlužníka a že 
také vedlejší práva pohledávky zůstanou ne,do,tknuta, Příčilo by se právní 
zásadě obeoně uznané, že jednostranným jednáním jedné smluvní strany 
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práva druhé strany nemoho·u býti zrušena, kdyby každá strana smluvní 
bez svolení druhé strany mohla postupem skutečně neb jen na oko· ujed
naným smlouvu o ror-chodčím zbaviti účinnosti. To platí tím spíše v tomto 
případě, kde žalobce podle smlouvy ze dne 17. února' 1912 již předem 
musel s tím počítati, že nastane změna v osobě druhého smluvníka, Kdyby 
se tudíž i za, tO' mělo, že žalované nepřísluší ze smlouvy ze dne 17, února 
1912 práva samostatná, ný'brž jen práva odvozovaná od práv banky, ne
byl!o by příčiny, obmeziti pj\<sohllost Sm~ouvy O rozl1!Odčím na původní 
strany smluvní: 

Ne j. v y Š š i s o' u d nevyhověl do·volání. 

Důvody: 

Pokud jde o dOIY'olací důvod čís, 4 § 503 c, ř. s, nutno především vy
-tknouti, že neprávem žalobce tvrdí, že žalovaná dokazovala ve sporu, že 
závazky ze smlouvy s bankou uzavřené přešly na ni universální sukcesí. 
Naopak žalovaná proti žalobnímu nároku v p,rvní řadě namítala, že ža
lobce uzavíraje smlouvu s bankou, kerá jednala za společnost s ručením 
obmeze'nym ve smlouvě zmíněnou, uzavřel smlouvu přímo s ní (žalova
nou), že tedy vúbec o žádnou sukcesi nejde; - '" jen pro ten případ, že by 
tento názor nebyl sdílen, uplatňovala, že k ,d y by šlo o sukcesi, byla by 
tu sukcese universální a nikoliv sukcese singulární. Jinak uváženo bylo 
sourtem dovolacím lote]: Jde o otázky, zda rozhodčí nález ze dne 28, 
dubna 1919 má základ v pí s e II n é sml.ouvě o rozsuctím, - a zda smlouva 
ta nzavřena byla mezi s por n Ý m i s tr a n a m i. O tom, že smlouva ko
misionářská ze dne 17, února 1912 O\bsahujíci zál'oveň smlouvu o mzsudím 
uzavřena býla písemně, nelze dúvodně pochybovati. Sr:ovna1á vůle stran 
v té příčině nebyla sice v téže listině projevena, ale zákon nežádá, by tu 
byla jediná listina, stačí, stal-li se projev vů.le, jak v ,obchodním styku ob
vyklJ, výměnou souhlasných písemných prohlášení {zde listu závěrečného 
a vzájemnéhO listu závěrečného), z .nichž každé obsahu~e neobmezené po
drobení se ,oudu rozhodčímu, Pokuďse druhé o.tázkY týče, jest i to nepo~ 
chybno, že jedním ze smluvníkiI by! žalobce, Prohlásilt výslovně v listině 

." jím podepsané, že pro všechny sppry, jež byvzeš!y z ujednání touto Ji
stinou osvědčeného, po.drobuje se rozhodčímu soudu, do kterého' jmenuje 
každá z obou ,parných stran po jednom členu, kteří společně si· zv!olí 
předsedu, a že pro ostatní řízed před tímto rozhodčím soudem! platí usta
:wvení civilního řádu ~oudního, Zbývá proto jen otázka, lze-li za drultého 
smluvníka [Jokládati nynějŠí žalovanou sp,olečl1!ost s r. o, Žalobce uzavřel 
smlouvu ze dne 17, února 1912 ovšem s bankou v M, O, Ale tato banka 
vystupovala při tom vlastně jen fc~málllě jménem svým, v pravdě však za 
ústřední prodejnu, kterou dle příkazu žaloboova ve smluvní listině daného 
p o v i n n a byla zříditi v M. O, ve formě spo].ečnosti s obmeze~.ým ru-
čením, vyhovující nHežitostem ve smlomvě podrobně uvedeným. Žalobce 
pak ve sml'ouv·ě výslovně prohlásil. že zřídí-li banka dle těchto zásad 

" ústřední prodejnu ve formě spoleĎnosti s ručením obmezeným, nastoupí 
tatn spotečnc"t na místo banky jako jeho komisionáře a to se všemi právy 
a závazky, jež plynou z jejich (našeho) ppměru komisionářského, zavázav 
se zárov,eň, že veškeré povinnosti, k nimž se vůči bance touto smlou,volu 
zavázal, bezd'alšího vy'bídnutí plniti bude v plné míře i vůči této nové 
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společnosti. Tímto' pm ten případ, že dojde 
ke zřízení zamýšlené společnosti. Není pak sporu o tom, že společnost 
ta skut,ečně byla 'zřízena, že vyhovuje zásadám ve smlouvě ze dne 17. 
února 1912 stanoveným, - a že touto' společností jest žalc'Vaná ústřední 
prodejna. Nelze 'Ovšem souhlasiti s názorem žalované, že banka uzavíraiíc 
se žalobcem smlouvU' ze dne 17. února 1912 jednala jako její mandatářka, 
nehof mandát (příkaz), předpokládá jako mandanta jsoucí tu právuí subjekt 
a žalovaná spclečnost temkrát ještě neexistovala. Rovněž nelze tvrditi, že 
šlo o smlouvu ve prospěch osoby třetí, poněvadž - jak správně vytkl 
soud 9dvolací - ústřední prodejna měla nejen nabýti práv, nýbrž i převzíti 
závazky. Není však závady považovati banku za jednatele bez příkazu 
ve smyslu §§ ](}35 a násl. obč. zák. Že vystupovala za právní subjekt, 
který tenkrát ještě neexistoval, při této právní konstrukci nevadí. Pří
pady takové nejsou platnému právu cizí. Bwdi·ž v tom směru jen pouká
záno na postavení zakladatelů akciové společnosti nebo je'dnatelú tvořící 
se společnosti s ručením obmezeným. kteří jednají a uzavírají smlouvy 
jménem ta,lmvýchto společností před jejich vznikem. Jakmile p"'k v našem 
případě společnost s ručením obmezeným vyhOVUjÍcí zásadám ve smlouvě 
ze dne 17. února 1912 stanoveným notářským spisem ze dne 15. dubna 
1912 skuečně byla zřízena a do rejstřík)l zapsána (§ 2 zák. o spcL s r. o.), 
a - jak zjištěno - písemně prohlásila, že vstupuje- v práva a závazky 
z uiedm:iní ze dne 1'7. února 1912, o čemž žalobce byl uvědoměn, - dala 
tato společnost (žalovaná nyní ústřední prodejna) tím zf'cjmě na j,evo, že 
uznává a schvaluje to~ co banka ještě před jehm vznikem,.:za ni ve smlouvě 
ze dne 17. února 1912 se žalobcem ujednala; - přeměnil se takto poměr 
jednatele bez příkazu. dodatečně v poměr plnomocenský, a slušelo nazí
mti na věc s právníhc. hlediska tak, jako kdyby hned původně banka byla 
za žalovanou spolcčncist jednala jako její mandalářka. Následkem tohOo 
však vzešel podle § 1017 obč. zák. přímý porněr komisionářský se vše mj 
právy a závazky smlouvou ze dne 17. únom 1912 založenými mezi ža
lobcem a žalovanC!u společností, a platí pm tMtO poměr veškerá ustano
vení smlouvy ze dne 17. února 1912, ve kteréž ostatně na rúzných místech 
budoud společnost s nbm·czen:(rm fučením přímtn jako smluvní strana jest 
označena, - platí tedy zejména také ustanovení a pcdr,obení se roz
hodčímu soudu pro všechny spory, jež by; z ujednání toho vzešly. Žalohce 
musí tedy dáti proti sobě platiti, totp ustanc,vení to tím spíše, když se
trval v komisionářském poměru se žalovanou společností, využíval v}Thod 
z tohotlO' poměru pro něho plynoucích, a příčilo by se zásadě poctivosti ve 
styku obcbodním, kdyby odmítal nyní pouze platnost ustanovení smluv
ního, které se mu zdá býti nevýhodným. Dle toho, co vyloženo, nepřešla 
Práva ze mflouvy ze dne 17. února 1912 na žalovanou ,spnlečnost sukcesí, 
a nenl proDo třeba zabývati se ctázkou, zda.ž ujednání ° rozhodčím soudu 
předházÍ jen při 'Sukcesi universální či té.ž při sukcesi singulární. 

Čis.544. 

Rozhodnuti politické správy o vyvlastnění půdy k děláni hor neni exe
kučnim titulem pro soudni exekuci. 

(Rozh. ze clne 15. června 1920, R I 341120.) 
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- Na základě rozhodnutí okresní politické správy, jímž byJe, ve prospěch 
těžířstva vysloveno vyvlastnění pozemků, domáhalo- se těžířstvo na soudě, 
by bylo dle §§ 349 a 351 ex. l'. uvedeno do držby vyvlastněných pClZemků. 
S o udp r v é s tol i, c e exekuci povolil. Rek Ll r n í s o u d návrh zamitl 
z těchto d ů v c' d ů: Rozhodnutí okresní politické správy není exekučn,ím 
titU'lem ve smyslu ,exekučníhO' řádu, jmenovitě není exekučním titulem dle 
éís. ID § 1 ex. ř. Dle tohoto ustanovení jsou rozhodnutí o soukrcirruopráv
ních nárocích, vydaná úřady správními, pouze tehdy exekučnímt tituly, 
byla-li exekuce zákonným předpisem v~'sl'ovné přenechána soudům. Není 
však zákonného ustanovení, dle něh'ož by nález správního, úřadn o ta
kovém vyvlastncní, o jaké tu jde, byl vyk,onatelným soudní exekucí. 
Ostatně nehodí se předpisy §§ 349 a 351 ex. ř. k nucenému vymihání vy
vlastnění, a v nedostatku phslušn,ých předp'ísů dlužno shledávati další 
důvod proto, že zákon nezamýšlel p'ověřiti sowdy výkonem vyvlastnění. 
SOlld prvé stolice překročil tudíž hranice své působnosti a rozhodoval 
o záležitosti, jež jest odňata řádným soudům. Bylo proto napadené usne
seni dle § 42 j. n. zrušiti pro zmatečnost. 

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

Důvody: 

Exekuční návrh těžířstva zakládá se na rc'zh'Odnutí politické okresní 
spr"vy, jímž bylo ve proOspěch těžířstva vysLoveno vyvlastnění pozemků. 
Ro'zhodnutí toto vydáno bylo' dle § 102 hor. zák., ale mínění, pmjevené tě
žířstvem v ,dlovdacím rekursu, že jest užíti předpiSU §232 hor. zák. '0 even·
tuelním výkonu nálezu cestou soudní, nelze přlsvědčiti, poněvadž předpo
kladů pro soudní řízeni dle tohoto § 232 hor. zák. a § 117 pr-ováděcího na
řízení k ho,r. zák. zde není. Jednak totiž neby10 ono rozhodnutí vydálllo 
úřadem horním, nýbrž politickým, jedna:k nej'cle o případ podle třetího od
stavce § 117 prov. nař. k hornímu zákonu. VzhIedem na ustanovení § 35 
zákona vyvlastňovacího ze dne 18. února 1878 čís. 30 ř. zák., dle něhož 
nucený výkon vyvlastňovacích nálezů přísluší úřadům po.Jttickým, vy
sLovil tedy soud rekursní právem, že rozhodnutí politické okresní správy, 
na němž exekuční návrh se zakládá, není titulem exekučním ve smyslu 
exekučního řádu vůbec a pedle § 1 čís. 10 ex. ř. zvlášf. 

Čis.545. 

Dlužník může domáhati se nejen odkladu, nýbrž i zrušeni exekuce pro 
uárok, závislý na vzájemném plněni vymáhajicího věřitele, není-li tento 
se své strany s to, by poskytl vzájemné plnění. 

(Rozh. ze dne 15. června 1920, Rv I 226120.) 

Práv,oplatným T'ozsudkem bylo uznáno" že Karel E. jest po'Vinen za
platiti Antonínu M.2.400 K proti tomu, že Antonín M. vy;dá 120 pytlů, jež 
byl k poukazuo 'K:arla E. obdržel. Pytle, o něž tu jde, koupil před tím Karel 
E. od Rudolfa o8-a. Na základě zminěnéhCl rozsudku pov,olena hyla Anto
nínu 1'&-ovi proi Karlu E-ovi exekuce ku vydobytí 2.400 K zájmem a pro
dejem svršků dlužníkových proti odevzdání 120 pytIú Antc'nínem M. Karlu 
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E-ovi. Při exehci ' sice Antonín M. Karlu E-c.vi pytle, Karel E. jich 
,:šak nepřijal proto, že nebyly totožny s těmi, jež on M-ovl dodal. Karel 
1:. domáhal se pak žalc/)ou dle § 35 ex. f., by uznáno bylo, že exekuční 
nárok zanikl, a by exekuce byla zru.šena. Pro c e sní s o udp r v é s t o
l i c e žalobu zamítl. D ú v o cl y: Nesporno, že Karel 1:. byl odsouzen za
platiti Antonínu M-ovi 2400 K proti tomu, že mu tentc· vydá 120 pytlú. 
V rozsudku tom není uvedeno, jaké pytle to musí by ti, nenl tam zejména 
stanoveno, že pytle ty musí pocházeti od Rudolfa B-a, a jakou kvalitu mají 
míti. Poněvadž pak pytle jsou zbožím zastupitelným, je přípustno, aby 
Antonín M. plnil pytle jiné, nežli obdržel od Rudolfa B-a, jen když budou 
bezvwdné a budou k řá<dnému užívání (§ 922 <li násl. obč. zák). Byť i tedy 
bylo nesporna mezi stranami, že AntonÍIT M. k poukazu Karla 1:-a O'b
držel pytle nd Rudolfa B-a, nemůže Karel 1:., když si nevymohl příslušné 
stylisace rozsudku, žádati v řízení exekučním, aby Antonín M. plnil pytle 
právě od B-a p'ocházející, když rozsudkem k tomu pOVinným uznán nebyl. 
Než i kdyby byl povinen Antcnín M. plniti Karlu. 1:-0'1.1 právě pytle, od 
RudoUa B-a pocházející, a Antonín M. by pytle takové plniti nemohl, 
anebo plniti nechtěl, nebylo by lze vyhověti žalobní prosbě, neboť neplně
ním vzájemné povinnosti při obapc,]ném závazku nezaniká ještě obligace 
sam" (§ 1411 a násl. :obč. zák), nýbrž nast~vá pouze odklad ve splatnosti, 
takže odpiJrci přísluší pouze obrana nesplněné smlouvy dle § 1052 obč. zák 
nikoliv však obrana zániku vymáhané po:hledávky a může tudíž obrano~ 
tou docíliti po,uze odklad výkonu exekuce dle §u 42 čís. 4 ex. ř. Karel 1:. 
nežaluje však, by bylo uznáno právem že nastala okolnost jež exekuci 
odkládá neb staví, nýbrž žádá, b! bylo' uznáno, že rozsUdeČ;IY nárok za
mkl a by proto byla exekuce zrusena. V tom směru není však žalobní ná
rok odůvodněn. O d v 0·1 a c í s o II d rozsudek potvrdit. D II vod y: Nelze 
souhlasiti s názorem prvého s'Oudn, že by, ježto' pytle jscu zbožím zastu
pitelským, bylo v tomto připadě připustno,by žalo.vaný plnil pytle jiné, 
než jaké ·obdržel od Rudolfa B-a, jen když budou bezvadné a budclll 
k řádnémll užíváJní, a že, byť i bylo mezi stranami nesporuo, že Antonín 
M. k poukazll Karla 1:-a obdrž,,1 pytle od Rudolfa B-a, nemůže Karel 1:., 
když si nevymohl příslušné stylisace rozsu.dku, žádati v řízení exekuč
ním, by Anonín Nt plnil právěpyt1 od B-a pocházející, když M. rozsudkem 
k tomu' p'Ův:imnýl11' uznán nebyl. Neboť právě, že je mezi stranami ne
Worno, že žalovaný. ohdržel od žalobce pytle pocházející od firmy Rudolf 
B., jest povinností žalcwaného, by, když žalobce odsouzen byl zaplatiti 
2.400 K p·oskytnutých mu zál·ohou na půjčených 120 pytlů, proti tomu, 
ž.e žalovany mu vrátí. pytle, má žalobce pp názoru soudu odvolaciho., 
treba to v rozsudku, sloužícím za exekuční titul výslovně uvedeno ne
bylo, opro,ti žalovanému nárok na vrácení těch pytlú, které byl žalova
nému prostřdnictvím! firmy Rudolf B. odevzdal, a to v tom stavu, v ja
kém mu odevzdány 'byl}" a není povinen přijati jiné, by! i byly bezvadné 
a k řádnému užívání se ho-dHy. Nicméně neshledal odvolací soud odvc,lání 
odůvodněným. Žalobce opírá žalo,bnÍ nárok .o to, že žalovaný, jsa pcwinen 
dle zmíněného již rozsudku ku plnění, na vzáj.em neplnil a neplní svého 
závazku, ježto pytle, které mu nabízel, nepocházejí od firmy Rudo.lf B., 
ls.cllce velmi chatrné a daleko horší Jakosti" a p.r:oto jiné, nežli jaké on mu 
byl odevzdal, a !-e se zároveň žalovaný vyjádřil, že jiných pytlú nemá 
a plniti nebude. ZalOlbce není však v právu'. Neboť, i když žalovaný ne-
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své p..nvinnosti ku vzájemnému pl'nění, nabídnuv žalobci dle jeho 
tvrzení pytle jiné, než jaké byl :od něho přijal, nezaniká tím nárok žalova
néllCo na žalobcovo plnění (§ 1411 obě. zák a násL), nýbrž nastává pouze 
odklad tohoto plnění. Zalabce může odepříti plnění až do uskutečnění nebo 
zajištění vzáiemného plnění se strany žalovaného (§ 1052 obč. zák.). Proto 
také právem neuznal prvý soudce na dúkaz nabídnutý od žalobce svěd
kem Rudolfem B-em 0, jakosti pytlú, žalovaným svědku nabízených, po
něvadž, i kdyby skutečně bylo prokázáno, že pytle 'byly horší jakosti, 
nežli jaké byly žalo,vanému o.devzdány, neměla by okolnost ta pro spor 
významu. Pak ale nelze tvrditi, že, když se tak nestalo, zústalo řízení ne
úplným, a je výtka odvolatelova, v tom směru rozsudku prvéh·o soudu či
něná, bezdůvodnou. V prchlášení žalovaného, že jiných pytlů nemá 
a plniti nebude, nelze ještě nikterak spatřovati, že by žalovaný vůbec ode
přel vzájemné plnění žalobci a tím se nároku svéhoi oproti němu vzdal. 
Není přece sporu, že žalovan}T pyJe žal-oibel nabízel, a strany rozcházejí 
se jen v tom, že dle tvrzení žalobce nabízel mu ža!ovany pytle jiné, nežli 
byl od něho přijal, žalovaný dle svého tvrzení pak nabízel žalobci jen ty 
pytle, které mu tento prostřednictvím firmy Rudolf B. odevzdal, tedy 
pytle správné. I když tedy žalovaný prohlásil, že jiných pytlů nemá 
a plniti nebude, ncmúže problášeni to míti jiného smyslu, než že chtěl tím 
naznačiti, že jiných pytlů, uežli jaké žalo!bcl nabízí, od tohoto neobdržel 
a uemá. Vzhledem k uvedeuému nemůže žalobce domáhati se žalobou 
uznání zániku nár-oku žal,ovanélIo· na zaplace.ní 2.400 K: s přís!., nybrž 
může vymoci si jen odklad exekuce dle § 42 čís. 4 ex. ř. a prolo prvý 
soudc(2;, zamítnuv žal-obu jako neodůvodněnou, po·soudi'l věc i po stránce 
pTá vní správně. 

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

Důvody: 

Zcela správně odvolací soud - odchýliv se v lom směru od názo,ru 
soudu prvého - vyložil, že a proč Karet 1:. má - třebaže to v d,oíčeném 
rozsudku nebylo výslovně uvedeno - pr-oli Antonínu l'I1-ovi nárok na 
vrácení těch pytlů, které odevzdal Antoníllu M-ovi prostřednictvím firmy 
Rudolf B., a to v tom stavu, v jakém M-o'vi bylY odevzdány, a že není 
povinen přijati pytle jiné, i l<dyby byly bezvadné a hodily se k ·řádnému 
užívání. Žalobce Karel 1:. v nynějším spom tvrdil a dokazoval, že žalo
vaný Arutonín M. nabízel mu jako. vzájemné plnění .pytle, které byly 
velmi chatrné a mnohem horší jakosti než ty, které mu odevzdal, a které 
žalovaný měl proti zaplacení 2400 K s přís!. vrátiti, tedy pytle zcela jiné, 
a že prohlásil, že jinych pytlú II e d á, poněvadž jich u e má. Neprávem 
soud odvolací.ve shodě se soudem stolice prvé pokládá za to, že, i kdyby 
tomu bylo tak, jak žalobce tvrdí, mohl by tento podle Š 42 čís. 4 ex. ř. 
žádati pouze za odlpžení exekuce. Ježto se tu jedná o exekuci pro nárok, 
který jest závislým na vzájemném plnění vymáhajícího věřitele (žalova
ného), jež z mky do ruky státi se má, měl žalobce ovšem p r á v o, na~ 
vrhnouti dle § 42 čís. 4 ex. ř. odložení exekuce, jakmile žalovaný ani ne
vykomil povinného plnění vzájemného ani nebyl hotov je provésti nebo 
zajistiti. Ale žalohce nemusí se spokojiti s takovýmto odložením exekuce, 
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které má přece jen ráz prozatímního opatření formálního a nevylučuje ni
kterak uplatňování dále jdoucích práv hmotných. Tvrzením, že žalovaný 
Antonín M. po vzniku titulu exekučního nejen nevykoml vzájemného 
plnění, nýbrž i dokonce prohlásil, že nemůže ho vykonati, _ vznesl ža
lobce, opíraje se o. skutečnosti, nastavší po rozsudku, námitku dle § 35 ex. 
ř., která směřuJe pmti nároku, pm kterýž exekuce hyl a povolena, a kdyby 
oprávněna byla, rušila by tento nárok, což by pak dle posledního odstavce 
§ 35 ex. ř. mělo, vzápětí zmšení povolené exekuce. Neboť nelze důvodně 
pcchybovati, že kdyby žalovanémn - z důvodú jakýchkoliv -- nebylo 
možno vrátiti těch 120 pytlú, na jichž vydáni byl závislým učiněn jeho 
nárok na. zapla'cení 2400 K, nemohl by podle zásady v §'Š 10.02, 1062 obč. 
zák., 367 odst. 2 ex. ř. vyslovené nejen zatím, nýbrž vůbec na žalobci po
žadovati 2400 K s přís!., následkem čehož by ovšem pominuly vzájemné 
požadavky a závazky ob'Ou stran v rozsudku stanovené. Pouhým odlože
ním exekuce nebylo by v tomto případě žaloibci poslouženo. Mát žalobce 
zajisté živý a oprávněný zájem na tom, aby jeho věci nezůsta:Jy na dobu 
nedozírnou zabaveny - třebaže exekuce byla odložena, - nýbrž aby 
bylo rozhodnutno" má-li pDvO;]ená a vykonaná exekuce býti v platnosti 
zachována či zrušena. Dlužno' tedy uznati, že kdyby bylo pravdivým 
tvrzenÍ' žalobcovo, že žalovaný Antonín M. po vzniku titulu exekučníh'O 
nejen nevykonal vzájemného plnění, nýbrž i dokonce prohlásil, že n,emúže 
ho vykonati, byla by žaloba p'O,dle § 35 ex. ř. vznesená odůvodněna. Ač 
tedy výtka nesprávnéh'O posouzení právního jest oprávněna, nelze přece 
vyhověti žalobccllTU dovolání. Okolnolsti výše naznačené a jako rozho
dující uznané zůstaly sp'orny, ježto žalovaný j'e popřel a proti důkazu ža
lobcem vedenému nabízel prolidůkazy o o,paku. Soud stolice prvé nepři
pustil vůbec žádj1ého důkazu. tl1edíc k tcmuI, co bylo vyloženo, žalobce 
právem v odv.olání vytýkal neúplnost řízení. Soud a;dvolací nehleděl 
k této výtce i zůstalo tedY také odv'Olací řízení neúplní/m. Chtěl-Ii žalobce 
v řízení dovolacím dc:dělatí se úspěchu, měl tudíž uplatniti dovolací důvod 
§ 503 Č. 2 c. ř. s. a uči!niti návrh .dovolací, aby rozsudek soudu odvola
cího. byl zrnšen a věc vrácena k novému projednání a rozsouzení do stolice 
druhé po případě první. Jen za těchto předpc\<Iadú a v tDm směru byl by 
soud dovolací, - nemoha pro nedostatek potřebných zjištění skutkových 
rozhodnouti ve věci samé - s to býval vyhoiVčti žalokovu dovolání. Ne
zachovav Se zpúsobem sv.rchu- naznačeným musí žalobce sám sobě při
čita ti, že jeho: dov'Olání mine se s úspěchem. 

Čís. 546. 

Při ukládání peněz na běžný účet děje se placeni ukladatelovými 
dlužníky II přejímate1e peněz na ukladatelovo nebezpeči. 

DDkud nebylo saldo nznánD, podrži při ukládání peněz -na běžný účet 
jednDtlivé pnložky svou právni a hOSPDdářskou povahu. 

/Rozh. ze dne 15. června 1920, Rv J 271(20.) 

Obchodní spadení žalující firmy (v Děčíně) se žalovanou bankou (v Ostí 
n. LJ spočívalo v tom, že žalobkyně, ncb i osoby třetí pro ni činily u ža
lované vklad, že žalovaná vklady neboli úhmdu zúrokoiVala, žalobkyně 
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úhradou disponovala a že žalovaná zřídila za tím účelem pro žalobkyni 
zvláštšní účet. ŽaloNaná dala žalobkyni slclžní lístky svého účtu u Vídeň
ské poštovní sp'ořítelny, jež žalobkyně opatřila svým jménem a předala 
těm, kdož jí měli platiti. Dopisem ze dne 11. února 1919 'Oznámila žalovaná 
ŽalDbkyni, že peníz, jejž splatil po 6. únoru 1919 jeden z dlužniků vldeň
skou poMovní spořitelnou, připsala žalobkyni na zvlMtní účet .(konto se
para~o DeutschOsterreich) a žádala ji, by až na další složenky, jež mají 
býti vyplaceny v tuzemsku, označila červeným křížem, ,by úhrada stala se 
jejím účtem u Pražské poštcvní spOřitelny. Podobným způsobem násle
dovalo víoe vplatů Vídeňskou pošto,vní spořitelnou, 'O jichž připsání na 
zvláštní účet žalovaná vždy zpravila žalobkyni, jež proti tomu ničeho ne
namítala. Teprve dc,pi'sem ze dne 11. března 1919 se proti tomu ohradila, 
žádajíc, by vklady byly zapsány na jeji běžný účet. Žalohu, by banka 
uznána byla povinnou, vyplatiti žalobkyni vklady učiněné poštDvní spoři
telnou Vídeňskou,p r o e e sní so II d p r v é s t o I i e e pro tentokráte za
bítI. D ú v c( d y: Peměr žalované k žalobkyni, D' nějž tu ide, jest poměrem 
plnomo:cníka k inkasu. Dle § 1009 obč. zák. jest zm:ocněnec povinen, by 
úkon, jejž na sebe vzal, ,obstaral pilně a beze lsti dle přípovědi své i dle 
plné mod, mu dané a by přenechal zmocniteli vše, čeho úkonem oním vy
dobude. »PřclJ-echáním užitku« jest zd·e re·zuměti, že žalovaná jest po
vinna vydati žalCYbkyni peněžní vklady, jež na základě plné mO,ci byla pře
vzala od tře,tích osob. Přenechání užitku· ve smyslu § 1009 obč. zák. jest 
tudíž na tom závislo, že žalovaná má užitek ze vkladů, ],eč že by jej byla 
zaviněně pozbyla. Lhostejnlo, zda žalovaná nabyla vlastnictví ku vkladům 
čili nic. Rozho:dně nemúže býti povinna z penčz těch vydati více, nežli 
z nich má užitku. Ministerským nařízením ze dne 6. únom 1919 čís. 57 
sb. z. a n. nastal úplný p,řevrat v peněžních poměrech čs. republiky vůd 
ostatním státlIm, vzniklým z mocnářství rakousko-uherského. Dle § 1 
tohoto nařízení bylo zakázáno převáděti pohledávky, jež vznikly mimo 
čs. republiku, da tuzemska, p,o,kud splatny jso'U v korunách. Ustanovení 
toto vztahuje se též na všechny částky, jež byly splaceny po 6. únoru 
1919 u vídeĎ.ské poštovní spořitelny. Důsledkem toho otevřely všechny 
banky, mající sídlo v republice československé, pm vš.echny vklady, uči' 
něné peJ 6. únoru 1919 vídeňskou P,oštovní spořitelnou, zvláštní ůčet (konto 
separatol), jenž bude vyřízen teprve po té, až bildou vyrovnány právní po
měry mezi jcdl10livými státy vzniklými z bývaléhp mocnářství rakousko
uherského. Žalovaná nemůže dosud disponovati se vklady, jež jí do'šly po 
6.' únoru 1919 prostřednictvím vídeňské poštovní spořitelny, nemá dosud 
z nich užitku, jejž by m!ohla dle § 1009 obč. zák. žalobkyni vydati. Lho~ 
slejno jest dále, že žalovaná vywwměla teplrve dne 11. února 1919 ža
lobkyni, by bylo k výplatě pou'žíváno složních lístkú přetrženýoh' červe
ným Icbtým křížem, ježto' pouze tyto dostanou se kit Pražské poštovní 
spořitelně. Vždyl pr,o. otázku vydání vkladú žalobkyni jest rozhodným 
pouze, který"mi vklady žalovaná může disponovati a tn nemůže ani 
ohledně těch vkladů, jež byly ještě p,řed obdržením zmíněného dopisu 
vplaceny 11 Vídeňské pošto'vní spDřitelny. Proto jest rovněž uer'ozhodným, 
zda bylo žalobkyni možno, by včas zpravila své komitenty, by napHš.tě 
vplácel:i' pouze p'oštovními složenkami o,značenirmi, jak shora uvedeno. Ža
lované neklade se za vinu, že by byla opomenula včas předepsati zmíněný 
způsob vplatu. Důsledkem okolkování bankm(~kzměnil-~ se též valutové 
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poměry mezi republikGrU a 
bude řešena současně s ostatními sporn~'mi státoprávními 'Otázkami. 
Vklady, jež zapsala žalovaná pro žalobkyni na zvláštní účet, nebyly smí
seny s celkovým účtem žalobkyně. Lhostejno, zda 'Obě strany mají sídlo 
v Československé republice, kdy-žtě pohledávka žalované přísluší proti 
Vídeňské poštovní spořitelně. Žalovaná bude povinna vydati žal'Obkyni 
pouze to, co svého času obdrží o,d Vídeňské poštovní spořitelny. Ježto 
v~ak de'sud hodnota sporných vkladů není určena ani není možn'O, by byly 
prcve,deny z republiky Rakouské do ČeskosloNenské, bylo žalobu pro 
tentokráte zamítnouti. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. D ů v 'O d y: 
Žalevaná byla oprávněna a zároveň povinna, by předsevzala právní jede 
nání jméGem a na účet žal.o,bkyně. Šlo tu sml,ouvu zmocňovací, o příkaz 
ve> smyslu § 1002 obč. zák. Bylo to jednak zmocnění k inkasu, pokud při
chazela žalovaná v úvahu jako platcbna pro žalUjící, jednak jednání z účtu 
gireNého, půkud žalobkyně, aniž by potřebovala dáti výp.ověď, mohla 
o svém jmění dispo[J:ovati chekem. Tím, že žalobkyně předala slo,žní lístky 
třetím Qsobám, jež jí měly platiti, nastalo dvojí zmocnění ve smyslu 
§ 1400 obč. zák., !Javé znění, a to jednak zmocnění poukázaného, by 
platil žalované, jednak zmocnění žalované, by plat přijala, obojí "na 
účet žalobkynč«, to jest s dvoHm právním účinkem, jenž nastal placením 
jednCťk mezi žalobkyní a půukázaným, jednak mezi žalobkyní a žalo,vanou. 
Poukázaný sprostli se placením svého závazku' dle § 1401 obč. zák. Ža
lovaná, jež převzala plnění ve vlastním jméně, avš8!k na účet žalobkyně, 
byla lim zavázána, by to, co přijala, zúčtovala ve prospěch žalobkyně 
a nalo:žila s tím dle jejích pokynů. Peníz, jejž splatili poukázaní složními 
lístky, přešel do vlastnictví žalované dnem', kdy byl Vídeňskou poštovní 
spořitelnou zapsán ml její účet. Žalobkyně měla nadále požadovací právo 
vůči žalo,vané, leč vůči půštovní spořitelně mohla úhradou nakládati pouze 
žalovaná. Toto disposiční právo žalované bylo obmezeno nařízením Č. sb. 
z. a n. 57/1919 P,otud, že nemohla již svou úhradu převésti do tu.zemska, 
ježto všechny převody učillěné oproti zákazn obsaženému v onom na
řízení byly neplatny. Další ohmezení obsahovalo nařízení rakouskéh.o stitt~ 
!lího úřadu pro Hnance ze dne 15. února 1919 čís. 114 St. O. B., dle ~ěhož 
mohla žalovaná naložiti s úhradou' ve prospěch osob a firem usedlých 
v R.akcRlsku pouze se svolením státnlho úřadu pro !lnance, kteréžtů ob
mezení změněn.o bylo prová:děcfm P,oukazem téhož stá tn,ho úřadu ze dne 
25. března 1919 čís. 91 v ten smysl, že' žalůvaná mohla nadále disponovati 
svou úhradon půuze v korunách nek.olkovaných nebo tím, žé poukázala 
Jla účet staré Imrunové měny. Výnosem českoslov. ministerstva po'št 
a telegrafU ze dne 6. března 1919, čís. 7906 byl zastaven o'd 10. března 
1919 veškerý styk Čs. poštovních úřaďw s Vídeňskou pošlovní spořiltelnou. 
Nařízení č. sb .. z. a n. 8411919 a 187/1919 měly' v zápětí změnu kursu čs. 
koruny. Všechny tyto zi1kpny, nařízení a výnosy byly řá!dně vyhlášeny 
a zavazují tudíž obě spoa'né strany. Důsledkem naří'zení Č. sb. z. a n. 
5711919 'Otevřela žalovaná pln}'m právem pro, žalobkyni zvláštní účet 
a zpravila ji 'O tom, ja,kož i 'o dalších Vp lat ech na tento účet. Z mlčen! 
žalobkyně monla žalovaná plným právem usuzovati, že žalobkyně se 
zpúsobem vplácení souhlasí, ježto žalobkyně sama a nikoliv žalovaná pře
dala po.ukázan(ým .osobám složní lístky, by jimi platily. Svým mlčením 
odňala žalobkyně též podklad své námitce, že žalovaná moruta i po 6. 
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únoru 1919 řízením šekovým svou úhradu II Vídeňské pošto.Vní spořitelny 
vybrati. Kdyby se bYla žalobkyně ihned ohradila proti otevření zvláštního 
účtu, byla by se žalc,vaná přece pokusila o vybrání své úhrady touto ce
stou, třebas byl jakýkoliv převod prohlášen neplatným. Po 10. březnu 
1919 stalo se to vsak r,err,ožným, ježto zatím jakýko,liv styk čs. poštevních 
úřadů s Vídeňskůu poštovní spořitelnou byl zaslaven. Nařízení ze dne 
6. únura 1919, jež lze považ,ovati za vyšší moc neh aspoň za neodvratnon 
náhodu, nastoupilo dřive, nežli sporné vklady byly vplaceny u poštovní 
spořitelny, neDostihlo~ tudíž jmění žalované a nemá proto škodu nésti ani 
c11e § 1311 obč. zák. Zalovaná následkem zmíněných nařízení není bez své 
újmy s tCI by úhradu na žalobkyni převedla jinak, nežli jest jí mOlžno. Ne
může žalobkyni připsati k dobru nic jiného a nemůže jí pro ten čas ničebo 
vydati, ježto nemůže úhradu do tuzemska převésti a ježto neví, jakým 
penízem bude likvidována (§ 1447 ,o,bč. zák.). To, co skutečně jí bylo 
poukázáno, připsala žalobkyni k do,bru, větší povinnost není jí uLožena 
(§ 1009 obč. zák.). Kdyby byla přinucena zaplatiti žalnbkyni stejný peníz 
v Kč, utrpěla by tím škodu, již ,by jí musela žalobkyně dle § 1014 obě. zák. 
nahraditi. Kdyby vp laty byly zápůjčkou poskytnutou žalobkyní žalované, 
musela by tato dle § 983 obč. zák. vrátiti žalebkyni pouzc to, co, obdržela, 
v témž druhu a v téže i'akosti. 

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

Důvo dy: 

Uplatňovanému do,volacímu důvodu § 503 čís. 4 c. ř. s. nelze přiznati 
'Oprávněnosti. Vývo'dům dovolacího spisu rtcpodamo se vyvrátiti správné 
a vhodně odůvodněné stanovisků obou předchozích stolic. K vývodům 
těm dodává se toto: Správným jest, že ukládání na běžný účet, přesněji 
řečeno úmlnva Cl tům jest o S,obě právním jednánim. Úmluvou bere přejí
matel vkladů na sehe závazek, by pen,íze pTa druhou strann přijímal a jich 
dle jejího po'Ukazn p,oužil, druhá strana přejímatele peněz v naznačeném 
směru zmocňuje, ,by pro' ni a s účinn~'stí prn ni řečeným způsobem jednal. 
Nesprávným Í'est názow, že ten, kdO' používá jiného, k ukládání p'cnčz na 
běžný účet, přejímá závazek, vklady činiti a že, čině u něho vklady, plní 
tím svůj smluvní závazek. Činiti vklady jest sice smluvním právem ukla
datele, není však jeho, závazkem, on nemůže na splnění tohoto domnělého 
závazku býti žalován. 'Ukladatel má v jádru věci právní postavení zmúc
nitele a tudíž vzcházejí prol něh'O tytéž závazky, jaké zákon ukládá 
v § 1014 obě. zák a násl. i jinakému zmoi2niteli. Rovněž nesprávným jest 
názor dovolatelky, vedle něhož prý při vkl"dech na běžný účet jednů
tlivé vklady mizí v běžném účtu, nemajíce v tomto případě vlastní jSQuc
neBti jako: samostatná Í'ednlán:. Tento··účinek nastává ovšem, jakmile saldo 
bylo nznano. Do té doby podrží však jednotlivé vkladY svůj zvláštní 
právní ráz, seznatelný z toho, jaké právní jednání se v nich utajuje. Vžďyť 
nejedná se přece o mrtvé číslice, nýbrž o položky vzájemných hospo
dářských a právních vzta'hů a jen právní p:ovahou jednotlivých vkl~dů se 
nrčuje, které ze stran a do jaké míry jdou vklady k dobru nebo k tíži 
a v čí prospěch vypadne pak saldo' jakožto, výslednice vzájemných ho
spodářský'ch a právních vztahů. Jesto,všem zcela přirazeno, že, dokud 
právní ráz té které položky nejeví praktických důsledků právních, budou 
jednotlivé vklady zařazovány do, běžného účtu, aniž rozlišovalo by se, 
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jaká jest jejich právní povaha. Není proto nikterak s podivem. že žalovaná 
banka až do dne 6. února 1919 zapisovala veškeré vklady žalujicí sopleč
nO.sti do téhož účtu, nerozlišujíc, zda staly se přímo u ní, či zda uskuteč
něny byly Vídeňskou poštovní spořitelnou, a že řečeným dnem počínajíc 
otevřela pro po·sléz řečené vklady účet zvláštní, ježto od té doby jevila 
právní povaha těchto vkladft závažné účiuky právní, vyhraňující tyto 
vklady od vkladft jinakých. V omylu jest žalu.iící společnost, domuívajíc 
se, že žalovanou banku stíhá nebezpečí, pc~chÚ'dící z toho, že peníze zasÍ
lány byly Vídeňskou poštovní spořitelnou, poněvadž žalovaná prý tento 
způsob zasílání peněz určila, takže žalující společnost, zaslavši vklady 
tímto způsobem, splnila vplacením u sběrny Vídeňské poštovní spořitelny 
svťJj závaz,ek k uložení peněz a žallovaná banka je pOiVinna, vydati jí, co 
u sběrny bylo vplaceno. Především nešlo při tom, jak již vylíčeno, 
o splnění nějakého závazku žalující ,společnosti, takže vratkými jsou 
vývody, připínající se k tomuto mylnému pojetí věci. Dále dlužnlO uvážiti, 
že žalovaná banka, davši žalující společnosti k použití složenky svého 
účtu u Vídeňské pošlo'vní spořitelny, poskytla jí ovšem možnc,st, ale ne
uložilo jí za povinnost, by dlužníci žalující společnosti touto cestou platili. 
Žalovaná banka neměla pražádnéhC1 vlivu na to a nemohla také " úspě
chem domáhati se toho, by žalující spoleenost svým dlužníkům složenky 
Vídeňské poštovní spořiteLny dodávala a hy tito složenek také skutečně 
použili. Lalovaná banka nevěděla a nebyla ani s tc, -o,patřiti si vědomost 
(> t-om, co kdo žalující společnosti dluhuje, a nejsouc o sobě k dlužníkům 
žalující společnosti v nižádném právním poměru, nemohla vykonávati na 
ně vlivu v tom směru, jakým způsobem mají svůj dluh vyrovnati. Naopak 
na žalUjící společnosti byl-o, by dle svéh-o právního po.měru ku svým 
dlužuíkům wzhodla, zda chce či nechce dáti jim k použití složenky Ví
deňské po'štovní spořitelny a věcí dlužníkft bylo, zda chtěli či nechtěli 
složenek použiti. Při lom kázala 'Obchodní obezřetnost jak žalující společ
nosti, tak jejím dlužníkům, by počítali se změněnými poměry, a neměla 
jim udíti ckolnost, že dUem 20. listopadu 1918 počínajíc bylo lze dosavád
uími složenkami poštovní spořitelny ve Vídni, pokud majitelé šekových 
kont bydlí v Cechách, na Moravě a ve Slezsku, u poštovních úřadll těchto 
tří zemí kG-nati vklady též pro poštovní spchtelnu v Praze a způsobiti 
takto, by vklady zůstaly v území čsl. repu·bliky. Upozorňovati zvlášl na 
tytl) obecně známé okolnosti žalovaná banka dlužníky žalující společ
nc:sd nemohla, poněvadž jich neznala, a upozorňovati žalující společnost 
neměla ani d.ůvo,du ani povinnosti, poněvadž znalost oněch po-měl-fr mohla 
u žalující společnosti vším právem předpokládati. Pak-li že tedy dlužníci 
žalující společnosti přes ony skutečnosti a pClUlěry platili VídellskoUi po
štovní spořitelnou a žalující společnost tomu se nevzeptela nebo vze
příti se více s to nebyla, týk", se to poměru žalujíCí společnosti k jejím 
dlu,žníkům a nikoli poměru žalUjící společn(}sti k žalované bance. liledí-li 
žalující společnost ustrOjiti z placení vkladů jejími dltlžníky u poštovní 
spc,řitelny asignaci, při níž prý byla ona asignatkou, žal'Ovaná banka 
asiguantkoll a spořitelna asignatářkou, zapomíná, že jedná se O' dvojí právní 
poměr, totiž jednak o právní pomer mezi ní, j,ejími dlužníky a žalovanou 
bankou, jednak '0 právní pc;měr spořitelny k žalované bance. Poukázavši 
své dlužníky, by platili žalované bance Vídeňsk'ou poštovní spořitelnou, 
vystupovala žalující společnost vůči svým dlužc,íkům jako asignantka vůči 

355 

asignatům, při čemž asignatářkou byla žalovaná banka. Poštovní spo
fitelna přijímajíe poukázané obnosy na účet žalované hanky obstarávala 
mandát k inkasu .. Tento mandát vycházel ovšem od žalované banky. 
Ježto však, jak doUčeno, žalující společnost sama a n~jsouc, k !omu,nu~ 
cena se zasažením mandatáře k inkasu souhla'slla, ne111, opravnena, Cl':1~tl 
'alovanou banku zodpovědnou z toh,o, že osud splatek u mandatare 
.~ inkasu. pro jeho poměry se zhoršil. Ona může na žalované bance ~oža
dovati jen 10, co tato na m~ndatáři k inkasu smí Pož".,do,;,atl. Za techto 
okoluostí netřeba zabývati se dále' otázkou: z?a zhO,r:e~l slt~acc s~alo 
se náhodou a zda žalující společnost s otevrel1lm zvlastll1ho uctu mIcky 
souhlasila. 

Čis.547. 

Ujednáno-li, že o !wuenosti nároku ~á ,rozhOdovati ,řádný, s?ud, 
o jebo výši pak rozhodčí sond, lze, popřen-!1 narok, na sou~e domah:,lt se 
buďto přímo náhrady plněni neb určovací zalobou pouze vyroku o ISOUC

nosti nároku. 

(I(,ozh. ze dne 15. června 1920, Rv' I 273/20.) 

Žalobci měli u zalované pojišťovny pOjištěn" předměty nalézající se 
v jich domě. Dle § 9 pOjišlovacích podmínek měly obě str.,:ny právo .žá
dati, bY výše škody na pojištěných předm!ětech byla Z]lstena dle ll~~ 
druhu dvěma rozhodčími soudci. Když k žalobcům vlol1yah s~ "zlode]l 
a ukradli jim z hostinského sálu rllzné předměty, uplatll1h zalobc! Vl1~! P?
jišfovně nárok na náhradu škody, již tato odlmítla poskytnouil: tvrdlc, ze 
žalobci hyli pojištěni proti vloupání pouze v soukromemby!e a nrkohv 
\. sále, Žalobě na zjištění, že žalobellm přísluší proti žalosané pcjišfovnoě 
nárok na náhradu škodY, procesní soud prvé stolIce vyhovel 
a uvedl mimo jiné v d ů v '0 d e c Ir: Určo,vací nárok žalo·beů les,t dle § ~28 
c, ř. s. ospravedlněn. Právem poukazují na ustanovení § I? vs.eobecny~h 
podmínek pojišťovacích,dle kterého v případě sporu o na1"'oclch ,ua ~a~ 
hradu jest soudu rozhodnouti jen o tom, zdali nároky, ty jsou.po pravu. Cll! 
nic kdežto o výši škodY rozhodují dle § 9 těchto vseobecnych podm;nek 
ro~hodčí soudci. Následkem toho jest také tíru již prokázán .právní }:alem 
žalobců, aby co nejdříve rozhodnuto bylo o jich náfO'ku na nahradu skody; 
a proto bylo odůvodnčué jich žalobní žádo,sti vY!1o'Věno." O d vol a Cl 

s o u d rozsudek potvrdil, D ů vod y: Strana žalovaná ~n~z! se d.ovodl~l, 
že~ žalobci změnivše žádost urč.ClvacÍ. v žádelst na pInem a nabldnuvse 
znalecký důkaz o VýŠi škody, vzdali se dio'br(}volně smírčího ~oudud~e 
§ 9 pojišťovacích podminek k rozhodnutí o výši ,š~ody pc,,:?landlO, a o z,: 
proto žalobě měla zniti na za.placení 1.575 K, ktere .~alober z~dall" a kaz,da 
jiná pwsba že jest vyloui5ena. Oproti !ěmtoi. vi,vodu.m P?ukazatJ le:~ pre: 
dem k tomu že žalobci setrvalt na urcovaCl zadost!, a ze tedy o zadost~ 
na plnění anl řeči býtl nemůže. V tom pak, že žalobci nabídli důkaz znalc! 
o VýŠi škody, vzdání se smírčího soudu s jejicb strany shl:o~avaÍl nelze, 
již proto, že důkaz ten nabídli v přípravním spise ze dne 1. zan 1919 proto,] 
že. žalovaná strana tvrzení jejich o virši pDpřela, tedy mkolI, aby prOJeVIlI 
tím vzdáni se sm,írčího soudu, nýbrž, aby vyho-věli procesuální své po-
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vinnosti, prokázati jimi 
nutí tohoto "ůkazu bylo zcela bezvýznamným, ježto důkaz ten prvým 
soudem připuštěn nebyl, a hledě k určovací žádosti žalobhů také nutným 
nebyl, Náhledu žalc'Vané, že by s hlediska procesní ekonomie věc. tato 
jedním srorem vyřízena bý'ti měla, a nikoli dvěma spory, jednak před 
řádn}rm soudem, jedllak před smírčím soudem, přisvědčiti bylo by lze 
tehdy, kdyby § 16 pojišťovacích podmínek nestanovil, že při nárocích na 
náhradu rozhoduje soud jen o; tom, zda jest po právu náhradní povinnost, 
kdežto výše škody stanoví se dle § 8 a 9 pOjišťovacích podmínek znale
ckými rozhodčími soudci. Vzhledem k tomuto ustano,vcní mohli se žalující 
dovolávati a právem se též dovolávají výroku, aby určena byla povinno,st 
žalované strany k náhradě škody, p'Oněvadž teprve v základě tohoto' vý
roku 'o svolání smírčího soudU' žádati mohou. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání mimo jiné z těchto, 

dúvodú: 

o přípustnosti uranvacf žaloby v tomtO' případě nemůže býti pochyb
nosti. Podle § 9 vŠeDlbecných podmínek p'Ojlšťo,vacích mají jak společno$! 
tak i pOjistník právo žádati, aby výše ztráty neb škody na pOjištěných 
předmětech byla zjištěna rozhodčími súudci, a po.dle § 16 p'Odmínek roz
hoduje řádný soud jen o' t'Om, je-li tu p'Ovinnost pOjišlovatele k náhradě 
škody. § ll. pojišťovacího řádu připouští. aby bylo ujednáno, že výše 
plnění. k němuž jest p'Ojišťovatel zavázán, stano'vena býti má rozhodčím 
soudem. Žalovaná, která 'Odepírá pl1nlti, se ovšem p'Odle druhého, odstavce 
§ II p'Ojišťovacího řádu toh'Otú ujednání dovolávati nemůže. Žalobcově 
Jako pojištční ale mají právo" buď žádati na řácdném soudu, aby r0zh'Odl 
i o výši náhrady, aneb moho'l1 obmeziti žalobu na ž;ídání, že žalovaná jest 
povinna plniti a vyhraditi rozhndčím súudům, by určili výši škody. Jelii
kož žalobci vo,lili způso'b druhý, nemohli II soudu jinak žalovati než na 
zjištění, že jejich nárok na odškodnění jest po právu. Předpoklad §, 228 
c. ř. s., že žalobce musí m,ti právní zájem na tom, by jeho. právo bylo co 
nejdříve na jisto postaveno" tu jest, poněvadž po rozhodllUŤÍ S'Oudu že 
žalobcové mají právo na náhradu škody, bude musiti následovati v~rok 
rozhodčích (} výši škOdy. Námitku žalované, že žalobcové se vzdali 
práva na mzhodčí soud', vyvrátil již případně soud odvolací a stačí při
p'Ojili, že žalubcové si výslovně vyhradili právO' dúmáhati se nwhrady 
škudy před rozhodčím soudem. 

Čís. 548. 

I( oposiční žalobě nelze z moci úřední povšimnouti si ustanovení '§ 1575, 
odstavec třeli c. ř. S., nebylo-li žalobou uplatňováno, že exekuční titlÍl 
z onoho diívodu uhasl. 

(Rozh. ze dne 15. června 1920, Rv I 322/20.) 

Na základě smíru ze dne 13. června 1919, dle něhož žalo,bce se' za
vázal vykliditi hostinské místnosti do dne 15. září 1919 povoleno bylo 
straně žalované usnesením ze dne 12. listopadu 1919 vyklizení zmíněných 
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místností. Žalobce domáhal se žalobou, by bylo uznáno, že exekuční 
právO. žalúvané na vyklizení místnosti uhaslo, ježto. smír ze dne 13. června 
1919 byl zrušen úmluvou spornS'ch stran ze dne 2. září 1919. Pro o e sní 
s o II d p r v é s t o. 1 i c e žalobu zamítl, zjistiv, že úmluvou ze dne 2. září 
1919 neby.l původní smír (} vyklizení zrušen, nýbrž pouze vymáhání jeho 
odl'Oženo a uvedl mimo jiné v d Ů vod ech: Smír nepozbyl platnosti 
a účinnosti ani tím, že přikročeno bylo k jeho, vymáhání až po 2 měsících 
po smluvené lhlitě, ježtú jen pro výpovědi, příkazy k odevzdání a právo
platné rozsudky o nájcrrních sporech jest \' ~. 575 c. ř. s. stanoveno, že 
po'zbudou platnosti, není-li do 14 ·driů ·po lhůtě k vyklizení zažádáno o exe
kuci. Na smíro.vé lhůty ustanovení nelze rozšiřovati. O d vol a o í s o u d 
žalobě vyhověl. D ů vod y: Nelze sdíleti názoru prvého soudu, že smír 
ze dne 13. června 1919 nepozbyl platnosti a účinnosti ani tím, že přikro
čeno by jo' k jeho vymáháni až po dvou měsících po smluvené lhůtě, jeli'kož 
prý na smí'ry nelze ustanovení § 575 c. ř. s. rozšiřovati. Dle § 569 c. ř. s. 
pokládají se nájemní smlouvy, které zanikají vypršením času, za mlčky 
obnovené, když ve 14 dnech po vypršení nájemního času nevznese se žaloba 
o vrácení, pokud se týče o zpětvzetí najatého předmětu. V § 575 'Odstavec 
třetí c. ř. s. -- ktcrýž dlužno pokládati za doplňující ustanovení § 569 c. 
ř. S.- jest ustanoveno, že soudní výpověď nebo příkaz na 'Odevzdání 
předmětu najatého a rovněž pravoplatné rozsudky o námitkách p:ozbudou 
platnosti, nenavrhnecli se ve 14 dnech po tem, kdy nastala doba PTO vy
klizení najatého p·ředmětu, exekuce na vyklizení. V tomto případě žalo
vaná strana těchto n,ůt, kterýchž dle ustanovení § S70 c. ř. s. nelze ani 
soudei prodloužiti, nešetřila, nýbrž podala návrh, který nejdéle do 29. září 
1919 podati měla - teprve 8. listopadu 1919, tudíž opozděně. Pwďloužiti 
tylo lhůty úmluvou stran není rovněž dov'Ůleno (arg. § 128 c. ř. s.). Dle 
náhledu soudu odvolacího nutno ustanovení § 575 odstavec třetí c. ř. s. 
pc'užíti i na soudní smíry, nehoť § 575 c. ř. s. dle motivů k civilnímu soud
nímu řádu stanoví jen blíže, 00 v § 569 c. ř. s. všeobecně obsaženo' je. 
Lhostejno tudíž, co strany dne 2., P'Ůkud se týče 15. září 1919 umluvily 
a zda úmluva ta vztahovala se pouze k tomu, aby vymáhání smíru, ze 
dne 13. června 1919 byl'O odloženo - jak žalcvaná strana tvrdí - čj zda 
smír ten ,byl zrušen touto dodatečnou úmluvou - jak žalobci uvádějí. Při
chází tu kplatnosti ustanovení § 569 e. ř. s., dle něhož smlo'uvu nájemní, 
mezi stranami smírem uzavřenou do 1S.září 1919, je považovati za mlčky 
prodlouženou, když clo 29. září 1919 žaloba na odevzdání najatého před
mětu - pokud se týče exekuce o vnucené vyklizení najatých místností 
- podána nebyla. To se v tomto případ" nestalo. Lhůtu pro vykonatel
nost smíru dle ustanovení:§ 570.a 126.c. ř. s. ,pr",dtoužiti ani úmluvou stran 
není dovoleno a pro.tú dlužno míti za to, že soudní smír ze dne 13. září 
1919 pe zbyl účinnosti a vykonatelnosti. Když tomu tak, nebylo tu platného 
titulu exekučního, mezi stranami vinikla ,ohledně najatých místností nová 
sml'ouva nájemní, je'ž znoVa rozvázána býU mUSÍ, pro.čež neměla exekuce 
na základě smíru ze dne 13. června 1919 vúbec povolena hýti a jepro.(O' 
žaloba oposiční pG rozumu § 35 ex. ř. vzhledem k svrchu uvedenému 
důvodnou. 

Ne j v y Š Š í s o u d 'Úhnovil rozsudek súudu prvé stolioe. 
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y: 

Jde o žalobu oposiční ve smyslu g 35 ř. eX. Dle třetího odstavce tohoto 
paragrafu musí vše c h n y námitky, které dlužník v čase vznesení ža-· 
loby mohl přednésti, zároveň ke platnosti býti přivedeny, jinak jsou v y
i o II Č e n y. Toto ustanovení jest zcela jasné a přesné a nedopouští vý
jimky. V žalobě vznesena proti nároku, pro který exekuce byla povolena, 
jediná námitka, že smír ze dne 13. června 1919 byl zrušen ú m lu vou ža
lobce se ředitclem žalovaného pive'varu, kterouž bylo žalobci výslovně 
přiznáno, 'že on a jeho manželka budou V hostinských místnostech pone
cháni i na dále po dobu právopl'atně uzavřené smlouvy pachtovní, jest
liže vezme žalobce zpět žaloblJ) u okresního soudu pro 318 K: a že žalobce 
vyhověl této podmínce, čímž smír byl zrušen a uemůže býti více titulem 
exekl1čn'ím. Jen touto námitkou směly tedy nižší soudy se zabývati, ve
škeré další námitky byly podle eventuální zásady § 35 ex. ř. vyloučeny, 
a nižší soudy pochybily pus!ivše se do rozboru námitek jiných, žalujícími' 
později vznesených. To platí také o námitce soudem odvolacím na pře
třes vzaté a za důvodnou uznané, že smír ze dne 13. června 1919 pozbyl 
platnosti a účinnosti podle § 575 odstavec třetí c.ř. s. I kdyby tu byly 
podmínky tohoto ustanovení zákona, lle'bylo ,by přípustno řnw zření 
k námitce z něho odvozované, když žalující nevznesli ji v žalobě. Ani 
z moci úřední nelze k dotČenému ustanovení přihlížeti, ježto ustano:venÍ 
to jest pouhým dopmkem § 569 c. ř. s. a důsledkem plynoucím z jeho 
předpisů, že nádem1ní nebOl pachtovní smlouvY' vypršením času bez výp.o
vědi zanikající pokllÍ'dají se za ml'čky obno:vené, když ve čtrnácti dnech 
po vypršení nájemní nebo pachtovní cloby ani pronajímatel nebo, propach
tovatel nevznese žalobu o vrácení, ani nájemce uebo pachtýř žalobu 
o zpět vzetí předmětu najatého nebo pachtovaného. V Ý hod y takového 
mlčky se stavšíl!o prodloužení smlc-uvy mÍlže nájemce nebo pachtýř za
jisté kdykoliv se vzdáti a nelze důvodně p,ředpokládati, že by se měl 
Zjednati průchod ustanovení třetího odstavce § 575 c. ř. s. po případě 
z povinnosti úřední I proti vůli nájemcově nebo p'achtýřově. Žalo:bci 
mohli se poukazem na § 575 odstavec třetí c. ř. s. brániti jak rekursem 
proti povolení exekuce tak i příslušnou námitkou v žalobě podle § 35 ex. 
ř. vznesenou. Neučinili ani toho ani onoho. Soud stolice prvé však zjistil, 
že úmysl smluvních stran dne 2. září 1919 'VÝslovně nesl se k tomu, aby 
pouze vymáhání smíru ze dille 13. června 1919 (poskytnutím lhůty k vYkli
zení do terminu listopadového) býlo odloženo', aniž smír sám byl dotčen. 
Tomuto zjištění nebyle< v odvolání ani odporováno, - z něho však plyne, 
že jediná námitkz v žalobě proti nároku vznesená jest neoprávněna, jak 
bez:vadně vyloženo bylD soudem procesním. Když tomu tak jest, dlužno 
žalobu podle:; 35 eX. ř. podanou pokládati za neodůvodněnou. 

Čís. 549. 

Poukázal-li dlužník po 6. únOru 1919 clearingovým řízením dlužný 
peníz na :věřitelův účet u Vídeňské poštovní spořitelny, není věřHel po. 
vinen, uznati ptukaz za placeui. byť] na dřívějšícb dopisech věřitele bylo 
předtištěno číslo jeho účtu a dlužník měl :v ruce složenky na účet věřitele 
u ře,čené spořitelny. 
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a~ozh. ze dne 15. června 1920" R II 118.20.) 

Žalobce -_ tuzemec - sprostředkoval dne 5. února 1919 tuzemské ža
lované firmě prodej zbOŽÍ za předem umluvenou provisi. Žalovaná firma 
poukázala žalobci smluvenc'\! provisi dne 20. února 1919 u Vídeňské po
što:vní spořitelny, II níž obě strany měly své účty. Žalobce plnění ueuzual 
a domáhal se zaplacení v korunách československých. Pro c e sní s o u d 
p r v é s t o I i c e žalobu zamítl. D ů vod y: V tomto případě jedná se jen 
o to zda poukázáním zažalovaného peníze žalovanou firmou žalo,bci pro
střednictvím poštovní spohtelny ve Vídnid:ne 20. února 1919 a připsáním 
tohoto peníze touto spořitelnou dne 25. února 1919 na kontu žalobcově, 
kleré on u uvedené spořitelny sku~ečně měl, k jeho dobru, nastalo prá:vo
platné a úplué zaplacení tohoto peníze, či je-li žalovaná firma povinna, 
jak to žalobce svou ža}.oboll žádá, peníz ten zaplatiti mu v okolkovaných 
penězích českcslovenských a v Brně jako :v místě placení. Dle. ustanov,:ní 
§ [424 obě. zák. má býti dluh zaplacen věř1teli neco tomu, kdo Je zmocnen, 
aby plněni pro něho přijal. Jak shora uvedeno, mčl žalobce konto u po
štovní sp,ořitel'llY ve Vídni,., byl tedy :v clearingovém spOjení s touto spo
řitelnou a v tomto clearingovém spojení, jak nehylo popřeno, hyla s touže 
spořitelnou též žalo:vaná firma.' Následkem toho jest již poštovní úřad, 
platy PTO poštovuí spořitelnu Vídeňskou přijímající, zmocněncem oso,b, 
majícíeh li ní svá konta, a zaplacení u pošt'o;vního úřadu jest již perfekt
nim prá:voplatným placením pro tyto osoby, v našem případě složením 
zažalovaného peníze u dotyčného poMovního úřadu na složní lístek ža
lobcův, a jest zcela nerozh:odno, byl-Ii o tom žalobce spořitelncu zpraven, 
čili nic, tím méně je rozhodno, byl-Ii o tom zpraven hned, jak se to stalo, 
či později, ježto to'~o uvědomění pro skutečnost zaplaceuí jest bez jakého
koiiv významu Ostatně bylo by nerozhodno, p·oslal-li žalobce žalované 
lir mě složní lístek pošto,vní spořitelny, čili nic, toho nebylo vůbec ani 
třeba vzhledem k tomu, že ž"lovamÍ; byla sama v témž spojení s pošto;vní 
spořitelnou vídeňskou jako žalobce, a složnÍho listu žalobcova nepotřebo
vala ježto peníze žal{)bci mohla jen poukázati a byl by se pOlJ)kázaný 
objj~s z jejího konta na l:onto žalobcovO' jen přepsal, a toto přepsání 
bylo by také skutečným zaplacením tnho obnosu. Je pravdou, že v tu 
dobu kdy žalovaná zažalovaný obnos u vícřeňské pošto,vní spořitelny 
poukázala, byl též žalo'bce majitelem kcnta u pošto:vní spořitelny 
v Praze, okolnost ta však nemá zde výzlJ:amu, ježto, nehledě ani k tomu, 
že žalobce ani neprokázal, že to žalované firmě sdělil nebo že by jí to 
bylO známo v době placení, na svých d()pisech ze dne 2. března, 7. března 
a 16. bi'ezna 1919, žalované zaslaných, měl jen konto poštovní spořitelny 
vídeňské u:vedcno aspoň ve slove'ch "Postsparkassa )(Ionto, 29.408" jiné 
poštovuí spořiteln~ než vídeňskou nelze spatřovati vzhl1edem k tomu, že 
tiskopisy ty celým svým, vzezřením jsou staré, předpřevratové, pocháze
jíci tedy z doby, kdy v Praze p,oštovní spořitelny ještě aul ~lebylo, a ll~ 
uváděním toho konta na svých dopisech žalobce :vlastně sam žalo'vane 
tak sděloval, že může prostřednictví·m téTO spořitel'ny platiti, a oMatuě, 
ač tu debu se již platilo prostřednictvím poštovní spořitelny v Praze, pla
titi prostřednictvím poštovní spořitelny ve Vídni nijak zakázáno nebylo. 
Tím také jest už řečeno- a je to, i všeobecně zná,mo-~ že v době složení 
zažalovapéhopeníze žalovanou firmou pro žalobce na složnÍ lístek Ul po-
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štovního úřadu, v únOru 1919, bylo možno platiti ještě lleko.lkovan}rm~ 
bankovkami bývalého rakousko-uherského mocnářství, vlastnč rakousko
ilherské banky, ježto v tu dobu na území česko,slovenské republiky jiných 
penéz nebylo, a jde tona jevo i ze zákona ze dne 25, února 1919 čís. 84 
sb. z. a ll. a z nařízení min. financí a spravedlnosti: ze dne 25. února 1919 
čís. 86 sb, z. a n., kterými teprve bylO nařízenc' okolkování bankovek na 
území československé republiky v době od 1.-9. března 1919, od kteréž 
doby teprve datuje se rozdíl mezi valutou československou a rakouskou, 
kteréhož rozdílu dříve a tedy ani v době poukázání zažalovaného peníze 
žalovanou žalobci u poštovní spořitelny ve Vídni nebylo, Z loha všeho 
plyne, že placení, správně pnukázání zažalovaného peníze Žalovanou fir
mou žalobci poštovní spořitelnou ve Vídni dne 20. února 1919 v nekolko
vaných ještě bankovkách bylD řádným a právoplatným placením toho 
peníze a tedy pl1l5'll zaplacením jeho. O d v ol a c í s o li d zrušil roz-sudek 
onlého soudu, a vrátil mu včc by _ vyčkav pravcmoci - j-i znONU pr-o
jednal a rozhodL D ú v"o d y: Pohledávka žalobc.úva vznikla dne 5. úna-Ta 
1919 v tuzemsku a jest dle všeobecných předpisů "§ 905 obč. zák. a čl, 324 
~bch. zalL v tuzemsku splatna. Pokud jde o o,tázku, zda vklad složený PYC) 
za!Obce na jeho účtu u Vídeňské poštovní spořitelny, byl platným splace
ním dluhu, nelze souhlasi1i s názDrem prvého soudu v jeho všeobecncsti 
a bozvýllradnosti. Pouhá skutečnost, žc někdo má u poštovní spořitelny 
š6kovST účet, nezmocňu~e úřad tento ku přijetí platu a neopravňuje ještě 
dlužníka, by vkladem na tcn.to účet se shostil své platební povinnosti. 
Nestačí k takovérr,u zm-ocnení ani označenI čí'sla tohoto účtu na 'Obcbnd
ních papírech, nýbrž majitel konta musí v dúslodiku ustallovení § 1413 
obě. zák. nějakým zvláštním způsobem dáti na jevo, že si přeje, by u po
štovní sj;ořitelny na jehD účet hylo placeno a že takto úřad ten zmocňuje 
kll přijetí platu. Padá to v tomto případě tím více na váhu, že jest zaji
štěno, že žalobce od 4. prosince 1918 byl vedle svého šekového spo~ení 
se spořitelnou poštovní ve Vídni také m"jitelem šekového účtu II Pražské 
poštovní spořitelny pod tímtéž číslem ja:ko u poštovní spořitelny Vídeňské 
že tedy 'Označení na c-bchodních papírech žalobcových "Postsparkass; 
Konto« mohlo značit žalo'bcův účet jak n Vídeňské tak II Pražské po
štovní sp(}řitelny. Je tedy mylné, co uvádí první soud v rozsudku, že toto 
označení na obchcdních pap.írech 'žalobcových mohlo značiti jen po
štovní spo,řitelnu Vídeňskc,u a že žalobce, opomenul-Ii žalovaného uvědoc 
miti o svém nDvém konlě pražském a n c z á k az a 1-1 i výslovně placení 
u poštcvní spořitelny Vídeňské, již prostým uvedením shora zmíněných. 
slov na svS'Ch obchodních papírech zmocnil poštovní spořitelnu ve Vídni 
ku přijetí vkladu nebo že dal aspoň na jevo· souhlas, že u této spořitelny 
se mu může platiti. Naprosto' však nemohlo, stačit po.uhé takové ozna
čení na obchodních papírech od Úll(}ra 1919, kdy již Vídeňská pDštovní 
spořitelna byla mimo území našeho státu a žalobci vzhledem k nařízení 
ze dne,6. února 1919 čís. 57 sb, z. a n. nemohlol býtí lhostejným, ,bude-li 
I?u pozadavek v tuzemsku splatný placen v cizině. Vyžaduje tedy předpis 
§ 1413 obč. zák. něj a k Ý II r čitý pro jev žalob ce, že si přeje, 
neb(} aspoň, že souhlasí s takovým placením. To se obyčejně dělo, zaslá
ním slDženky dotyčné PO,štovní spořitelny. V temto p·řípadě skutečně 
žalovaný použil takové složenky Ví d eň s ,k é p(}štovní spořitelny, ne
bylo však naprosto vysvětleno, jakým způsobem tato složenka se dostala 
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dD jeho rukou, byla-li mu zaslána žalobcem kll zaplacení p! á v ě -; a ž a
lov a n é p oh ! e d á v k y a kdy, zejména stalo-li se to pred 6. unorem 
1919 či po.zději a v prvém případě, zdali žalobce daného pC'ukazu snad 
později neodvolal, konečně, u které PDšlovní. pokladny ža.lov~ný peníze 
složil. Tyto okolnosti, kteréž se s('udu druhe stohce zda)"! bylt ro~ho.d~ 
n~Tm'1, nebyly v řízení v první stolici ani na p·řetřes vzaty, trpí tedy rízelll 
vadou §Ou 469 čís. 3 c. ř. s. 

Ne j v y Š š í s o li d vyhově v rekursům obou stran, usnesení odvola
cího soudu zrušil a nařídil mu, by nehledě ku pwžitému zrušovacímu dů
vodu o odvolání dále po zákonu jednaL 

Důvody: 

Právem vytýkají obě strany odvolacímu soudu, že nařídil, by jednání 
v prvé stoHci rozšířeno bylo na skutkclvé olkalnosti, jež žádnou ze stran 
tvrzcny nebyly, Odvolací s.ond dal se při tom ovládati zásadou vyhledá
vací, jež však civiJtnímu říze'nÍ spornému jest cizí a dokonce ani v zaha
leném' rouše neobjevuje se ve sporech, v nichž strany jsClu zast'oupeny 
advokáty. Než, nehledíc k tomu, jsou oko'lnosti, jež odvolací' soud přeie 
si: mÍ'ti objasněny pTO' posouzení rozepře_zcela lho.steiny. Dle složenky, 
připo~ené k dopjs~, byl žalova-TI~Tm na žalobco,vo konto- učinen li Víd!ej1ské 
poštovní spořitelny dne 25. února 1919 vklad 3083 K 89 h. Dle pestov
'ního razítka vytištěného na složence, učinčn· vklad v řízení šekovém, t. j, 
žalovaný us'kutečnil, jak připo,ušti to hod III. a 5 ustanovení o úřadúvání 
Vídeňské peštDvní spořitelny, šekem placení na žalobcovu slo.ženku. To 
děie se v ten zPůso'b, že maiitel šekového účtu, v tomto případě žalovaný; 
vydá šek na peníz, udaný ve složence, opatří. ho, :záznamem »Ku splacem 
obno,su na připojellou složenku" a zadá ho i se slcženkou u pokladny po: 
šlovní spohtclny nebo ho tam zašle. PoštDvnÍ spořitelna peníz, na ktery 
šek zní odepíše z vydavatelDva účtu a připíše ho k dobru' na účtě, na 
kteTý z'ní složenka (Bod IV, 1), Právnicky vzato postoupil tudíž žal(}vaný 
ze svého účtu Vídeňské p·nštovní spořitelny část, rovnající se p.oukáza .. 
nému pcnízi žalobci na úhradu jeho nyní zažalované pohledávky, Tento, 
póstup žalobce plným právem odmítá a právem brání se proti stano-
visku žalovaného, jenž v řečeném postupu chce spatřovati zaplace·ní za
žalo.vané pohl'edávky. Postup stal se po dni' 6, únma 1919 a byl tThd'íž dle 
nařízení z téhož dne čís. 57 sb. z. a n. nep'lalným, Upozorňovati žalova
ného. na neplatnost postupn nebyl žalobce povin.en, poněvadž zákaz řcče
néh(} narizení měl žalovanému býti znám, Jest proto lhostejno, že žalobce 
na dopis ža1cvaného ze due 20. února 1919 odpověděl teprve dne 2. března 
1919. Rovněž jest lhostejno, že na žali:Jbcových ,d,opisech bylu vyznačeno 
číslo žalobcova účtu II Vídeňské poštovní spořitelny a že žalovaný měl 
v rnkClu složenku, znějíd na tento účet. Neboť dnem 6. únma 1919 bylo 
zakázáno by šekový.m (cleadngovým) řízením účty u Vídeňské poštovn·í 
spu-řitelny byly převáděny do území republiky československé, Tím zru
šena byla oprávnění, jež žalovaný přede dnem 6, února 1919 mohl snad 
vY'l'ozovati ze shO,ra naznačených skutečností. Postup žalovaného jest 
arciť lehko pochopitelným. On měl účet u Vídeňské poštovní spnřiteIny: 
O' němž věděl, že do tuzemska není převoditelný a že také jeho splacem 
jest nejen nejisté, nýbrž i se značnými svízelemi spojené, On měl s druhé 
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strany v ruce dopisy žalobce s o,značením čísla žalobcova účtu u Vídeiíské 
poštovní spořitelny, ba dokonce i složenku na tento účet. I stálo to za 
pokus, dopřáti účet u Vídeiíské po'štovní spořitelny žalobcovu účtu u téže 
spořitelny. 

Čis. 550. 

Rozsudky, jež před rozdělenim Těšinska vyneseny byly Polskými 
",oudy na územi, podrobeném tehda moci Polského státu, isou cizozem_ 
skými exekučnimi tituly. 

(Rozh. ze dne 15. června 1920, R II 120;20.) 

o k r e sní s o u d v Bílovci nařídil výkon exekuce, povolené usne
sením okresního soudu ve Frýštátě ze dne 16. března 1920, Rek II r sní 
s o u d nevyhověl stížnosti dlužníkově. D ů voo d y: Stěžovatel tvrdí, že 
tll jde o clzozemský titul, pročež prý výkon má býti nařízen sboTovým 
soudem prvé stolice. Ve východním Slezsku nejsou ještě stanoveny hra
nice mozi státem Ceskoslovenským a .]~olským a ježto Ceskoslovensko 
pokládá území východního Slezska za své, není důvo'du, by bylo u vý
konu právní pomo,ci pokládáno za cizinu. 

Ne j v y Š š í s o u d odepřel výkon exekuce. 

Dúvody: 

Dov'Olacímu rekúrsu neI:ze upříti oprávněnosti. Nejvyšší soud souhlasí 
ovšem s názorem obou předchozích stolic, že celé území východního 
Slezska v jeho historických hranicích dlužno při obecně 2n'ámém! státCY
právním stanovisku českostovenské vlády, jež pro tuzemské souďy jest 
a musí býti směrodatným, považovati za součást československého státu 
třebaže cizí vláda osobovala si nárrk na část onoho území a třebaže če~ 
slooslovenské vládě bylo dočasně znemožněno, bY' na části řečeného územ' 
vykonávala práva státní výsosti. Tím však nenl ještě rozřešena otázka, 
o kterou se zde jedná. Mimc\řádnost pOLměru jeví se nejen v tom, -'že dzí 
vláda činí svými nároky spornou část tuzemského státního území, nýbrž, 
a to hlavně, v tom, že cizí vládě se podařilo, d'ostati část tuzemskéhO' stát
rt·ího úz~mí pod svou správu, a že v této části vykonává dočasně práva 
státní svrchovanosti, najmě pak právomoc so,udal. Důsledkem této mimo,
řádnosti jest pak, že lna tuzemském státním území vznikají exekuční ti
túly, pocházející 'Od soudů, kteří vykonávají sou'dní pravomoc jakožto, 
soudo'vé cizí moci státní a jež proto nelze považovati za soWd~ tuzemské. 
Na takovéto mimoiřádné poměry arCÍlf v exekučním řádě pamatováno 
nebyto, a dle přirozené povahy věci pamato'váno býti nemohlo. Exekuční 
řád v § 79 a násl. vycbází ze samozřejmého, předpokladu, že na tuzem
ském státním území vykonávají soudní právomoc soudOové tuzemštf a 
označuje proto exekuční -tituty, zřízené v oobvodu působnosti exekučního 
řádu, teďy (čl. XX. uv. zák. k ex. ř.) v tuzemsku, za tmzemské exekuční 
tituly, exekuční titulty, zřízené mimo státní území, za cizozemské exe
kuční tituly. Nicméně nutno při rozhraničení tuzemských a cizozemských 
exekučn'ch titulútrvatl na tom, by tuzemiské exekuční tituly nejen po-
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cházelY od soudu, jenž v tuzemsku vykonává soudní právomoc, nýbrž 
by tento soud zároveň vykonával soudní právomoc jak(} výron tuzemské 
státní svrchovanosti. To plyne jednak z toho, co již bylo řečeno, jednak 
z ustanovení § 2 eX. ř., 'kde pon.echává se stranou m·ísto působnosti úřadu, 
od něhož exekučni titul pochází, a za rozhodnou prohlašuje se pouze okol
nost, že onen úřad po:ctléh~ úřadu tuzemskému, a pc-sléze z úvahy, že vy
konatelnost sOll'dních nálezů jest právě tak, jako sama úprava právního 
poměru sloudnÍm nálezem, prost:\rm ,d'usledkem státní svrchovanosti, jejíž 
v~kon na soudy je přenesen. NevykDnává-li tudíž soud. na tuzemském 
státním území s,oudní právůmoe ze svrchovanosti tuzemské státní výsosti, 
nemůže nálezům svým propůjčiti tuzemskou vykonatelnost a dlužno' vy
konatelnost jeho nálezů v tu,zemsku posuzovati dle týchž zásad, jako vy
konatelnost exekučních titulů, jež v cizině cizozemským úřadem byly zří
zeny. By tedy exekuční titul, o který jedniL se v tomto případě, mohl· 
býti dožádaným soudem vykonán, musela by zaručena býti vzájemnost 
způsobem, naznačeným v § 79 ex. ř. Poněvadž tétO' podmínky zde není, 
není exekuční titul zde vykonatelným. 

Cis. 551. 

Vládní nařízeni ze dne 1. dubna 1919, čÍs, 167 sb. z. a n. netýče se jen 
účtil běžných, gÍrQvých, vkladů a pod., nýbrž vztahuje se na účty vilbec. 

O'<ozh. ze dne 15. června 1920, Rv II 39/20.) 

Sporné strany byly od června 1917 v obchodním spo,jení v ten ZP'l
sob, že žalující firma (Linec) zasílala v různých časových obdobích žalc
vané firmě (Mor. Ostrava) nestejné částky peněžní, žalovaná pak zasÍ
lala ža];ující rovněž v různých mezidobích uhlí a to v cenách, jež nedo
sáchly výše zasílaných částek peněžitých. Uneeká firma domáhala se vy
,dání přebytku v kOTunách česko);lovenských. Pro ce sní s o udp r v é 
s t O' li c e žalo,bě vyhověl, mak za to, že plni'štěm jest Moravská Ostrava, 
pročež dlužno plniti dle § 6 nařízeni ze dne 10. cLubna 1919, čís. 186 sb. 
z. a n. v korunách československých. O d voli a d s co u d rozsudek po
tvrdil a uvedl mimo jiné v d ů v od ech: Nelze přisvědčiti námitce odvo
latelově, že jest tu použíti nařízení ze dne 1. dubna 1919 čís. 167 sb. z. 
a n., dle něhož účty, jichž majitelé jsou na území bývalého Rakousko
Uherska mimo, obvod republlky Ces.koslovens.ké, dlužno' uzavříti k 26. 
únoru 1919 a výplaty z nich nesmí se státi v kolkovaných bankovkách 
československých. Nejdef tu o konto žalo,bci od žalovaného, otevřené, 
o výplatu salda vyplývajícfho' z tohoto ,konta, nýbrž o zp'ětné zaplacení 
kupní ceny následkem ston;o.vání kupní smlouvy. 

Ne j v Y š š í s O II d žalobu zamítl a uvedl,po stránce právní v 

důvodech: 

Dovolán.í, 'Opírajícímu se o dovola,CÍ dův,od §u 503 čís. 4 c. ř. s. jest vy
hověti. Dovolání shledává právní posouzení věci po několika stranách 
vadným, než pm řešení sporu jest rozhodnou otázka, zdali právní názor 
v rozsudku odvolací stolice projevený ohledně nařízeuí vlády českoslo-
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venské ze dne 1. rln.h,,,,-t()"Hi-c,-n7,,cn--7C-"~",,,,,,,,jffi\VjWCitrnv-,,Wii---;'" 
nařízení ustanovuje, že účty, jichž majitel'é jsou na území bývalého Ra
kouska a Uherska mimo obvod Ceskoslovenské republiky, dlužno uzavřít! 
k 26. únoru 1919 a výplaty z nich nesmí se státi v bankovkách kolkova-' 
ných československých. Rozsudek v odpor vzatý má za to, že nařízení 
toho.to v přítomném případě nclze užíti pro,to., že se zde nejedná o nějaké 
konto, žalobci od žalovaného otevřené, a o výplatu salda z toh'Oto' konta; 
než s názorem tím nelze souhlasiti. Jak z přcd'nesu stran a předloženého 
žalcbcem výtahu z 'Obchodní knihy na jevo jde, byly obě sporné strany 
od června 1917 v ten způsob v obchodním sPojení, že žalobce v různých 
časových obdobích zasílal žalovanému nestejné částky peněžní, žalovaný 
pak rovněž v rflzných mezidlobích zasHal žalobci zboží' a to v cenách, 
jež co do výše se zasílanými obnosy peněžními se neshodují. Výtah zmj,. 
něný obsahuje 10 zásilek peněžních, naproti tomu 5 zásilek zboží (faktur). 
Obnos zažalovaný jest účetním výsledkem plynoucím ze sčítání 'Obnosu 
žalobcem zaslaných a odečtení součtu plnění žalovaným konaných. Jedná 
se zde tedy o účet ve smyslu kupeckém i právnickém. Zmíněné vládní 
Itařízenf ze dne 1. d'ubna 1919 nečiní rozdílu, D jaký účet se jedná, zej.ména 
ncobmezujc platnost svodi na účty běžné, girové, vkl'ady a pod., nýbrž. 
vztahuje se na účty ci~ozem'ců vůbec, a zapovídá jich placení. v měně 
československé. Zákaz ze dne 10. dubna 1919 čís. 187 sb. z, a n. v dm-
hém o,dstavci §u 6 zach'Ovává toto nařízení vlády výslovně v platnosti, 
čímž ustanovení předcházejícího odstavce prvého téhož §u, po,kud jd'e 
O cizozemce, obmezuje. Pří-čí se proto: žalubní žádání, je.ž se domáhá pla-
cení v měně čcskoslovenské, ustanovení řečeného nařízení vlády republiky 
českoslo·venské ze dne 1. dubna 1919, a bylo proto žalobu z tohoto' dů
vndu zamítnouti. 

Cís. 552. 

Zákon o požadovacím právu drobných pachtýřů (ze dne 27. května 
1919, čís. 318 sb. z. a n.). 

Projevil-Ii propachtovatel před 1. srpnem 1914, že odnímá pachtéři po
zemek, nelze dovolávati se §n 6, odstavec prvý, zákona, byť i pozemek 
dle onoho projevu odevzdán byl pachtéřem po 1. srpnn 1914. 

{I(OZll. ze dne 22. června 1920, R I 395í20,) 

Nárok pach,týřův, by mu byl postoupen po'zemek do vlastnictví, s o u d 
p r v é s t o I Lc e zamítl z toho dúvodu, že požadovatel nebyl nepřetržitě 
v pachtu pozemku od 1. října 1901. Rekursní so:ud usnesení zrušil a nařídil 
soudu prvé stolice, by o pachtýřově .přihlášce dále jednal. D Íl vod y: 
Soud prvé stolice nevzal zřetcle na možnost vytčenou v § 6 zákona, zda 
pozemek odňat stěžovateli pro'pachtovatelcm po 1. srpnu 1914 proto, aby 
docíleno bylo vyššího pachtovného. Stěžovatcl tvrdí, že pozemek hyl mll 
o'dňat propachtovatelem po sklitZni 1914 proto, poněvadž nevyhověl vlast
níkovu po,žadavku na zvýšení pachtovného o 160 K. Odpovídá-li toto 
tvrzení stěž'ovatelovo pravdě, měl by navrhovatel nárok na pozemek podle 
§ 6 přes to, že pachto,vní poměr skončil TGku 1914. 

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

Výslechem účastdkú jest zjištěno, že stčžc'Vatel již přede žněmi roku 
1914 vyjednával s pachtýí'em a další pacht pozemků a že, když pachtýr
nechtěl na vyšší pachtovné přistoupiti, uzavřel již v červenci 1914 pach
tovní smlouvu s jiným pachtýřem. § 6 odstavec prvý zákona ze dne 27. 
května 1919 čÍs, 318 sb. z. a n. přiznává požadovací právo pachtýři a oso: 
bám jemu na roveú po stavených, odňal-li vlastník jen;u ncb jeho rc-dme 
pozemek po 1. srpnu 1914. Z toho, že § 6 jak v odstavci třetím, tak i v ?,d
stav ci prvém ustanovuje jako časovou hranici prv}" srpen 1914, vysvlta, 
že chtěl stihnouti případy, kde mimořádné poměry, válkcu vyvolané, p~
hnulY vlastníky k tomu, aby přerušovali i d'louhodobé pachty, a ,chl cl 
,omu zabrániti, by nebyli zkráceni pachtýři, kteří by půdu jim o,dnatou 
byli asi podrželi, kdyby válka nebyla vYPUlkla. By'la-li vůle propachto
vatelova, zrušiti paohtovní poměr, projevena již před L srpnem 1914, ne
mohla válka na ni míti vlivu; skutečné odevzdání p'ozemku, by! i se stalo 
až po 1. srpnu 1914, jest jen ll'skutečněním, dříve již projevené vůle, pou
hým jejím důsledkem, Z účelu zákona tudíž plyne,_ že odnětím pozemku 
podle §u 6 odstavec prvý dlužno rozuměti prejev vllle propachtovateIO\,'y; 
nesoucí se ku přerušení pachtovníh,o poměru, nikoliv skutečné odcvzdam 
pozemku. Jelikož v tomto' případě uzavřel stěžovatel již v červenCI 1914 
smlouvu s jiným pachtýřem, nemůže se pachtýř ,dovolávati § 6 odstavec 
prvnÍ' zákona a jeho požadovaCÍ nárok netrvá tudíž p,o právu. 

Čís. 553. 

Zákon () požadovacím právu drobných pachtýřt. (Z~ dne 27. května 
1919, čís. 318 sb. z. a n.). 

Ohlášením požadovacího práva pachtovního nenahražuje se ohlášení 
požadovacího práva vlastnického. 

(Rozh. ze dne 22. června 1920, R I 40;3(20.) 

Požadovací nárok pachtýř úv, by m'll byl pozemek přiznán do vlast
nictví, byl zamítnut soudy všech tří slolic, ne j v y Š š í m s o II dem 
z těchto, 

dův·odů: 

Stěžo'vatel, který požad:ovaCÍ vlastnické právo ohlásil na soudě teprve 
dne 4. února 192.0, při svém výslechu due 29. dubna 1920 na S'oudě doznal, 
že do tohoto, dne 29. duhna 1920' u v,astnika pozemku, pokud se týče 
u' jeho, ho'spodářské správy neučinil oznámení ohledně postoupení vlast
nidví k spachlovanému pozemku, a prnto dle §§ 12 a 14 zákona ze -dne 
27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n. pozbyl vlastnického p'ráva požadova
cího. Okolnost, že u hospodářské správy vlastníka p.ozemku ohlásil př:,d 
d'Obou 14. září 1919 nárok pachtovní, žádaje, aby mu pozemek byl dale 
v pachtu pdnechán, jest lhostejna, jelikOŽ vzhledem k tomlt, že v § 1 c~to
vanéhOl zákona jest rozlišováno mezi požad'ovacím právem vlastmekym, 
tento nárok, byl-li ohlášen, nemůže nahraditi nárokuono:h,o (srovnej _ též 
§ 29 cit. zákona). 
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Čís. 554. 

Novela o právu manželském (zákon ze dne 22 . .května 1919, čís. 320 
sb. z. a n.). 

I( srovnalé "žádosti" obou manželů o rozluku manželstvi pro nepře
kOnatelný odpor (§ 13, písm. il rozl. zák.) dlužno zahájiti řízeni sporné. 

Ustanovení I§U 96, prvá věta, obč. zák. neplatí o rozlukových dů
vodech. 

Nepřekonatelný odpor může dle okolnosti případu býti zde přes po
hlavní styky manželů. 

(Rozh. ze dne 22. června 1920, Rv I 289/20.) 

ManžeIé domáhali se srovnalou žádostí rozluky manžels(v[ pro ne
překonatelný o,dpo'l', jenž zpÍisoben byl vzájemnými hrubými nadávkami 
a cizoložstvím manželčiným. Pro c e s II í s o ud p r v é s t o lit c e pro-· 
jed'nal věc v řízení sporném a prohlásil rozsudkem manželství rozlouče
ným z viny obou stran. D ů vod y: Cizoložství manželčino" ostatně od
puštěné (§ 14 lit. e) rozl. zák.), ani vzájemné hrubé nadávky a výčitky 
ve smyslu § 13 lit. c) rozl. zák. nepřicházejí' tu v úvahu jako samiostatué 
důvody roúuk'Ové, jcžtó tu jde 'O sc'uhlasnou rozluku pro nepřek011atclný 
odpor. Takové hrubé nadávky, jak byly zjištěny, jsou s to, by vzbudily 
v manžeHch nepřekonatelný odpor - jenž ostatně nemusí b~r·ti vzá,jem
ným ~ následkem čehož hy další soužití bylo manželům nanejvýš obtíž
ným. Na tom nemění ničeho, že manželé žili' sp'olu až do podání žádosti, 
ježto' soužití to nemá v úipetí ztrátu práva k návrhu, o nějž tu jde, a není 
jím ani vyvrácen duševní stav nep'řekonatclného odporu, kdyžtě namnc.ze 
pohlavní styk nemá nic společného, s příchylností nebo odporem; nikoliv 
pouze pohlavnlstyk naplňuje pojem manželství, nýbrž a tll' v prvé řadl 
i vědomf PClvi,ll.nOSU a vůle- k nejužšímu společenstvÍ ve všech smlěrech 
života, O' čem,ž však u žadatelů není ~ani řeči. O d vol a c í s IQ' ll' d nevy
Iwvě! odvolání .o,bhájce svazku manželského. D ú vod y: Z ustanovení 
zákona ze dne 22. května 1919 čís. 320 sb. z. a n. nelze odvoditi že by 
jim byly změněny předpisy -o zahájení řízení..o rczl>uku manželstvf v tom 
směru, že by nyní řízení- tG mohlo býU zavedeno a provedeno. pouze na 
základě formální žaloby. I když v § 13 cit. zák. v odstavci prvém a v od
stavci lit. i) se užívá 'výrazu »žallQvatil« a )žaloba«, přece- používá zákon 
pre týž pojem ve zmlíněném odstavci lit j) .obratu »žádost« a ustanovení 
posledníl1O' odstavce téhož § 13, že ve sporech o rozluJku dl'užuo, postu
povati dle předpisů platných o tom, jak vyšetřovati a posuzovati neplla!
nost m<unžclství, nezůstavuje pochybne,sti o' tDm, že návrh na rozIu'ku 
manželství možno vznésti nejen lormájnížalobou, nýbrž i' žádostí podanou 
souhlasně nběma manžely, což neodporuje ani zásadě offidosi,fy, jíž jest 
celé řízení cvládáno" pročež neke přihlédnouti k výtce, ostatně dle § 196 
c. ř. s. ópozděné, již v tomto směru činí obhájce svazku manželského. 
Náwr prvého. soudu, že nepřekonatelný odpor zakládá důvod rozlukový, 
třebas nebyl vzájemným, odpov[dá zákonu a nelze z toho, že ku p'ovolení 
rnzluky pro nepřekonatelný odpor se vyžaduje souhlasu druhého manžela, 
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llikterak Vyvozovati, že o.d'p'or, pro něi'ž jeden manžel mÍ1že se domáhati 
rozlUky, musí pocifo'vati i druhý manžel. Než v tomto případě nepřichází 
otázka tato ani v úvahu, ježto soud prvé stoHce nabyl Dřesvědčení že 
odpor byl II obou manželů a to v takové míře, že by nemělo smyslu: by 
uznáno bylo nejprve na rozvo,d od st'Olu a lože. Nepřípadným jest poukaz 
odvolání k § 96 obč. zák., že bezvinný manžel pozbývá práva domáhati 
se neplatll!osti manželství, žije-li s druhým manželem po té, kdy se ú pře
kážce dozvěděl, poněvad:ž toto hmotněprávní ustanovení nelze rc\Cšiřo
va!i na rozluku manželství, a předpis' posledního. odstavce §u 13 rozl. 
zák., že ve sporech o rozlll'ku dlužno postupovati dle předpisů platných 
o tom, jak vyšetřovati a posuzovati neplatnost manželství, vztahuje se 
pouze na předpisy procesuální, nikoIiv však na hmotněprávní předpo
klady rozluky. 

N c j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání obhájce svazku manželského. 

Důvody: 

Dovolaci důvod §u 503 čís. 4 c. ř. s. provádí dovo1lání nejprve v ten 
rozum, že so,ud odv'Olací nevyhověl námitce, že nemělo býti jednáno sporně 
a neměl býti vydán r'Ozsudek, když není zde žaloby, nýbrž toliko. sou
hlasná žá,dost obou manželů za rozluku manželství jich pro nepřekona
telný 'Odpor. Aniž by bylo, třeba řešIti 'Otázku, zdali tato výtka správně 
byla podřaděna pod llstano'vení § 503 čís. 4 c. ř. s., byla uvedená námitka 
správně vyvrácena již soudem odvolacím, na jehož odůvodnění v tom 
směru se ponkazllie v tím, že dle vládn.ích motivů k zákonu ze d:ne 22. 
května 1919 čís. 320 sb. z. a n. také II souhlasné žá:dosti manželů za rOz
luku pro nepřekonatelný 'Odpor jest postupovati ces,tou řízení sporného. 
Tím padají veškeré námitky v té pŤÍ'čil1ě d'Ovolatelem přednesené. Ne
správné posouzení po stránce právní shledává <:Dovoláni dále v tom že 
'Odvolací soud při posuzování, "da jest tu vzájemný nepřekonatelný o,dpor, 
nevzal v úvahu okolnost, že manželé až! do posle'dní doby spolu žill a také 
pohlavně spolu obcovali, takže nelze mluviti o, nepřéko.natelném odporu. 
Soud odvolací se arcH o této-, manže}ii přtznané -oKolnosti nezmiňuje. 
I když jest připustiti, že pokračování v pohlavním styku manželském ne
může ,býti bez významu přI otázce vzájemného nep'řekonatelného odporu, 
není přece j'edinou a výlučnou okolností, jež by o existenci nepřekona
teluého vzájemnéh'O odporu rozhodovala, a nelze tvrditi, že těJiesné obeo,
vání by nepřekonatelný odpor přímo VyJučovalo: Při posouzení nepř,e
k'Onatelného odporu jest naopak přihlÍ'Žeti také k ostatním událostem a 
zj.evům manželského života, a jest čerpati úsudek ze sOlllhrnu všech těchto 
uďálostí a zjevů. V té příčině pak odvolací soud případným způsobem 
poukazuje k tomu, že hiudky a mzpory mezi manželi dosáhlcv té prudkosti 
a takového, stupně, že právem lze .mluviti o nepřekonatelném odporu vzá
jemném" jetiž IJiolepšenÍ vzMemného -poměru mezi manžeH nepřipouští, 
pročež právem nebylo uznáno pmzatím na rozvcd od stolu a lože. Co s~ 
týče přípustn'Osti použití ustano.vení §n 96 obč. zák., vyvrátil již soud 
odvolací námitky obhájce svazku manželského správně a přesvědčivě 
a stačí pwto na důvody rc.zsndku odvoladho poukázati. 
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Čís. 555. 

Zákollným splništěm pro závazek přeiímatele dluhu je,,( jeho bydliště. 

(I~ozh.ze dne 22. června 1920, R II 91/20.) 

Na brněnském domě vázla dle smlouvy kupní ze dne 26. října 1919 po
hledávka žalobkyně z nedoplatku trhové ceny. Původní dlužníci prodali 
d~e 4. ledna 1919 dům žalovaným, bydlícím v Brně, kteří v kU'pní sm)c.nvě 
prevzali závazek zaplatiti žal.cbkyni dluh, zjištěný na domě. Ježto žalovaní 
po měnové rozluce platili úroky v měněn rakouské, domáhala se žalob
kyně placení jich v měně československé. Pro c e sní s o udp r v é s t o
l i c e žalobu zamítl. D ů vod y: Dle § 905 obč. zák. jest rozhodna pro 
'Otázku, v jakém druhu penez se má plniti, místo pl'nění. Jest pro~o, rozhod
nouU spornou otázku. platí-li pro plnění úroků z hypotéky brnčnské 
v tomto případě jako splniště plnění Vídcň ČÍ' Brno.. Žalobkyně tvrdí že 
splništěm Je Brno, a opírá 10 patrně o; to, že žalovaní měli v čase, 'kdy 
kup 4. ledna 1919 uzavřeli, bydliště v Brně. Žalo,vaní oproti lomu namítají 
že SPll1ištěm jest Vídeň, poněvadž zde v čase vzniku hypotéky a podáni 
žaloby měla věřitelka, t. j. žalobkyně, své bydliště. Jisto jest, že ani kupní 
,mlouva ze dne 26. říina 1917 ani kupuí smlouva ze dne 4. ledna 1919 ne
obsahují bližšího ustano;vení o splništ, pm úroky z hypotéky žalobkyně. 
Poněvadž pak nebyk prokázáno, že jest mezi' stranami zvláštní úmluva 
o sp;nišM, platí za splništé pm úroky Dno místo, kde dlužník v čase 
vzníku kupní smlouvy měl své bydliště. I(,ozumí se tu bydHště půvoďl1ích 
dlužníků a kupní smlouva ze dne 26. října 1917. Tito, bydleli v tomto čase 
ve Vídni a jest nad ~ochybnost, že pro ně vzhledem k předepsané úvaze 
zákcnným splništčm byla Vídeň. Námitka žalovaných, že rozhoduHcím 
~m splniště jest bydliště žalobkyně jako věřitelky. nemá v zákoně opory. 
ZalovanÍ se patrně vztahují k ustanoveni § 905 odstavec druhý obč. zák. 
"Geldzahlungcn hat der Schuldner atd.«, ale mylně. Ustanovení druhého 
odstavce § 905 Dbč. zák., dle § 100 III. no,v. bylo převzato patrně z čL 325 
obch. zák., jehož druhý odstavec praví, že ustanoven[m prvého' odstavce 
toho článkunemení se ničeho -na zákonném splništi pro dlužníka (či. 324 
obch. zák.) a tím jest, scháZÍ-li jiné předpoklady, místo obeho,dního závodu 
dlužníka, neb jeho bydliště. Jest tedy patmo, že ustanovením Dďstavce 
druhého § 905 obč. zák. nemínil zákonodárce stanoviti zvláštní splniště pro 
pla~enÍ peněz, nýbrž vyhověl spíše ustanovením: tím panujícímu: názoru; 
že dluhy peněžité isou z pravidla dluhy donosnými (Bringschuld). Byla-li 
však sphlÍ'štčm úrokú pro púvDdní dlužníky hypotéky Vídeň, nemůže na 
tom měniti ničeho pozdější kupní smlouva ze dne 4. ledna 1919. ktercu 
žalDvaní převzali pohledávku žalobkyně k zaplacení a úrokování. Tímto 
právním jednáním nastalo převzetí dluhu ve smyslu §§ 1404, 1405 a 1408 
o,bč. zák., to tím spíše, že věřitelka ku převzetí tomu dala mlčky souhlas 
tím, že od žalcvaných po onom kupu přijímala úroky z pohledávky. Po
vinnosti přejímatelů dluhu - žalovaných - zústaly oproti převzatému 
dluhu tytéž jako dřívějších dlužníků, kteří mohou proti věřitelce - ža
lnbkyni -- U'platni!i ony námitky, které vyplývají z právního poměru této 
k dřívějším dlužníkům § 14,07 obč. zák. Převzetím dluhU' se ničeh'O nezmě
ni'lo, pokud jde o splništ" a platí jako takDvé i na· dále Vídeň a plnHi proto 
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žalovaní právem svou povinnost v rakouské měně. O d vol a c í s o u d 
zrušil napadený ro~sudek a, - vyhradiv pravomoc - nařidil soudu prvé 
stolice, by řízení doplnil a věc znovu rozhodl. Po' stránce právní uvedl 
v d ů vod ech: Nelze přisvědčiti názoru soudu prvé stolice. Žalovaní 
přicházeií v úvahu pouze jaJ"o reální dlužníci, ježto nebylo nikým tvrzeno, 
že by byli vsto,upili s žalo,hkyní ve smluvní poměr. Z toho, že ve smlouvě 
ze dne 4. ledna 1919 vůči pro datelům se zavá,zaJi zaplatiti žalobkyni pohle
dávku zjištěnou na koupeném domě, nelze ještě usuzovati, že by se byli 
stali osobními dlužníky žalobkyně. Převzetí ,dluhu se svolením věřitele ve 
smyslu § 1405 a 1408 'Obč. zák. tu nenastalo, neboť z tohe,. že ž.alolbkyně 
přii'mala od žalovaných úroky. nelze souditi, že ku převze,(í dluhu svolila. 
Nemohou se protO' vůči žalO'bkyni dO,volávati s,mluvního splniště. Pro tento. 
případ stanoví však zákon (§ 1420 a 905 obč. zák.), že dluh jest zaplatiti 
v hydli:šti dlužníkově, CDŽ ostatně plyne z povachy a účelu právníhO' jed" 
nání, v tomto případě tedy v Brně, a to: ,d.1e § 6 zákona ze dne 10. dubna 
1919 čís. 187 sb. z. a n. v korunách' česk'D'sl\lvenských. To vyplývá ,též 
z další okolnosti, ze zjištěná pohledávka jest vyjádřena v korunové měně, 
a není pochyby o tom, že v době zjištění bylol pcmýšleno na korunU', jež 
platila v místě, kde jest zavazená nem'Ovítost a v níž jsou Vyjádřena též 
všechna předchozí a následlljící břemena. 

Ne j v y Š š í so u d nevyhoyěl rekursn. 

Důvody: 

Stížnost není v právu, napadajíc právní názor soud,u odvolacího, že 
,plníštěnl jest v to.mto případě Brno a že proto dle § 6 zákona. ze dne 10. 
dubna 1919 čís. 187 sb. z. a n. žalovaní jsoU' p'oN'inni úrokovou pohledávku 
žalobkyně platíti ve měně československé. Dův'Ody napadeného usnesení, 
pokud se vztahují ke vlastn'Osti dlužníků jako dlužníků hYDptekárních, nec 

vyhovují D!Všem § 1408 (no'v. III. § 185), dle něhož, převezme-li při prodeji 
nemDvitosti nabyvatel zástavní právo' na nemovitosti váznoucí, jest to 
v pochybnostech pokládati za převzetí dluh1l dle § 1405 (ve znění nDvely 
§ 182). Nelze proto. souhlasiti s důsledky, jež napadené uSl1esení ze svého 
názoru vyvqzuje. Nicméně však nutnQ dospěti i se stan'Oviska § 1408 ve 
znění novely k témuž výsledku. účinky převzetí dluhu stanoví § 1407 
(nov. § 184) v ten rozum, že "závazky přejímalele JSDu se závazky dosa
vádníbo dlužníka ohledně převzatého. dluhn právě tytéž«. Přejímate,l ručí 
tedy z právnJho' důvodu; z něhož povstal závazek dosavadního dlužníka, 
an r·učí také za týchž· podmínek ohledne času. a splniště. Jak oběma níž
šími stoUcemi bylO'zjištěno, neobsahnvaly ani kupní smlouva ze dne 26. 
října 1917 ani ona ze dne 4. ledn'a 1919, v niahž převzetí hypotekárního 
dluhu jestproieveno, o splništf žádného ustanovení. Při nedDstaťku 
úmluvy neměl tedy dle § 905 (1420) občanského zákona dhl'Žník po
vinnosti plniti na jiném místě nežli v místě sv&llo bydliště .. Tento 
závazek zůstal převodem clluhunezměněn, a J'est tedy i pro nové:hodluž
níka splništěm zákonné spll1i'ště, to' jest jeho bydliště, toliž dle smlouvy 
trhové ze dne 4; ledna 1919 a dle údajůžalohních v tom směru nepopře
ných, Brno.. Nesprávným jest závěr soudu, prvé stolice, že pro nynějšího 
dlužníka platí splniště jeho předchůdce, jenž měl své bydliště ve Vídni, po
něvadž nejde o splniště smluvní, nýbrž o splniště zákonné; Dle § 905 obč· 
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zák. jest splniště niztmaiTIll;PfOmerr[f,-V"nE,s:e-í'iTIlpral:m:;-aj}ráimThteilY-~ 
rozbJod soud odvolací, že žalo,vaní mají platiti 
skoslovenské. 

měně če-

Čís. 556. 

Zavázal-Ii se manžel ,smírem při dobrovolném rozvodn manželství od 
stolu a lože platHí manželce určité výživné, může se manželka za změně_ 
ných poměrů domáhati jeho zvýšení, třebas bylo smírem zvýšení vy
loučeno. Zásady § 19 rozl. zák. jest použíti i, pOkud jde ° manžele roz
vedené. 

O:(ozh. ze dne 22. června 1920, Rv II 82/20.) 

Při dobrovolném rozvodu sporných stran uzavřen by! ,~ne 27. dubna 
1916 smír ve formě notářského spisu, jímž zavázal se manžel platiii man
želce 120 l( měsíčuě. Ve smíru bylo, pomýšleno, též na snížení výživného, 
kdyby se poměry manželovy podstatně zhoršily. Napotom zl'ep5Ho se však 
socialní postavení manželovo; manželka domáhala se zvýšení vyživova
cích příspěvků, opírajíc nárok svůj najmě O' § 910bč. zák. Pro. c e sní 
soud prvé stolice žalobu zamítl v podstatě z těchto důvodů: 
V ohčanském zá1"onníku upraveno jest manželství jako poměr soukromo
právní. Povinnó,sti manželčiny absahúje § 92 obč. zák., práva jeH Jsou VYc 
tčena v § 91 obč. zák. Jest přirozeno, že za trvání manželství jest VllČi 
dalekosáhlým závazkům manželčiným povinnost manželova rázll donucu
jídho. Dojde-li k foOzvcdu manželství, upravuje zákon vyživovaCí povin
no,st manželovu různým způsobem. Při rozvodu nedobrovolném stanoví 
§ 1264 obě. zák; výstovně povinnost manželo,vu, vyživovati manželku, je-li 
bezvinnou. při obapolné vine přichází po případě v úvahu dvorský dekret 
ze dne 4. května 1841, čÍs. 531 sb. z. s. Je-li vinna rozvodem pouze mane 
želka, nepřísluší' jí ná,rok na výživu, z čehO'ždb.lžl1Ol vyvozovMi, že při ne
dobrovolném rozvoďu vyvěrá manželova poviinnost ku výživ'" manželky 
z jeho zavinění, nikoHv však z toho, že by snad svazek manželský dále 
trval. Při dohro volném rozvodu jest dle § 105 obč. zák. věcí manžeh\ by 

,své majetkové p'Oměry upravili, ujednání takové jest předpokladem, Q'y 
mohl rozvod býti povolen. Zákonodárce ponechává manželům, by si 
upravili poměry vyživovací, vycházeje ze zásady, že manželství jest po
měrem souk'Tomoprávním, byť mu bylo přiznati jakýsi nádech veřejno
právní. Ujednáním tak,ovým' jsou manželé vázáni, jak ve svůj prospěch tak 
i ve svúj neprospěch. Na místo vyživovací povinnosti dile § 91 obe. zák. 
VStOiUPi! tu závazek ze smíru, manžel jest spro.§těn povinnosti, uložené mu 
§ 91 nbč. zák., předpokládajíc, že smír byl poctivě uzavřen a není snad 
neplatuým z důvodu § 1385-1388 obč. zák. V případě, o nějž tu jde, ne
bylo nic takového zjištěno. Avšak i přes to, že výživné byJo ve smíru 
pevně ujednáno, mohla by manželka damáhati se zVÝšení jeho, pře~d\Joklá
dajíc, že hy zHštěna byla vůle stran, že dlužno' manželce zvý'šiti výživné, 
změnily-li by se poměry. Než vůle tato. zjištěna nebyla, jak vyplývá najmií 
z výpovědí právních zástupců siúčaSliJněných . při uzavření smíru, dle 
nichž nao.pak zvýšení bylo vyloučeno.. O d vol a c i s O' n d rozsudek po
tvrdHl z tý'chž důvodů-. 
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Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obow nižších soudů a vrátil věc 
soudu prvé stolice, by ji, do'pIně řízení, znovu rozhodl. 

Důvody: 

Pokud jde o posouzení věci po stránce právní, o,dpofuje dovolatelka ná· 
zorw soudů předchozích, že smírem o výživném manželky, dOjednaným 
podle notářského splsUJ ze dne 27. dubna 1916 úplně zanikla poviunost ža
Iovauého aby své od něho rozvedené ma,nželce poskytoval dle 3 91 obč. 
zák. sluŠ'nou podle svého majetků VýžiCVll, a že vzhledem k svědectví 
právních zástupců, kteří onen smír dojednali, každé zvýšení oněch 120 K 
měsíčně, kterými žalovaný chtěl k výživě manželčině přispívati, pedle 
vůle stran mělo býti vylouče'no, ač toho výslovně do smíru nep.oJali, ne
GPomenuvše ovšem výsloVIT'ě stanovirti pří'pustnost snÍ'ženÍ i tohotO' peníze. 
Avšak po,vinnost manželova, pos,kytovati manželce nutnou výživu, ne
kotví tollko v právu soukromém, nýbrž jest povahy veřejuoprávní, a jest 
tedy vyloučeno, by muž, odvolávaje se na nějaký manželkou ohledně vý
živného snad neobezřetně ďoje,dnaný smír téta pak 'Odpíral i nl1tuou vý
živu a tuto svou povinnost,- manželku živiti, snažil se přesunoUlti na ve
řejnou dobročinuost nebo na domovsikou .obec. Takové smlouvy o výživ
ném jsou- změnitelny, když úplná: zmena poměrů, které se strany ani na
díti nemohly, nutně teho vyžaduje. Názoru tomu nasvědčuje též naše zá
kono,dárství a tú § 19 zákona ze dne 22. května 1919, čís. 320 sb. z. a n. 
o rozluce manželství, jenž stanovÍ, že wjednání stran a rozhodnutí soudn 
podle §§ 106 a 108 obč. zák. zůstáva,jí i po vyslovené rozlwce manželství 
v platnosti, pokud se strany nedollOdno,n jinak, že však z důležitých dů
vodů může kterýkoliv z rozloučených manželů žádati za nové spořádání 
majetkových poměrů pořadem práva. Tím jest vyslovena zásada vše
obecná, jíž lze užíti i v' .případech, ve kterých jde o uspořádání výživného 
mezi rozvedenými manželi. Že 12V K měsíQně v roce 1916 daleko nesta
čilo k výživě člověka, jest př] drahotě všech životních potřeb, která již 
tehdy byla všeobecnou, notorické a poměry ty closud se jen znenáhla 
zlepšnjí. Scházejí-H žalobkyni, jak tvrdí, prostřeelky asp.oň k nutué výživč 
a není-li pro nemoc aneb pro jiné překá:žky s to vlastní prací nedostatku 
tomu odpomoci, pak vzchází přes všechna opačná dojednání obou stran 
mnži povinnost, by ženě aspoň nutnou výživu poskytoval a to tak dlouho, 
až do'savadní nevšední drahota pomine a životní poměry rozvedené man
želky se zlepší. 

Čis. 557. 

Novela o. právu manželském '(zákon ze dne 22. května 1919, 'čís. 320 
sb. z. a n.). 

Cizozemci mohou se pro. spor o, rozlukn manželstVÍ podrobiti sondu 
tuzemskému. 

(Ro,zh. ze dne 22. června 1920, Rv II 89;20.) 

Manželé jsou příslšni dQ Vídně, poslední společné bydliště bylo ve 
Víd"i, manželka bydlela pak v Kyjově na Moravě. Žalobu o rozluku man-

u' 
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želství vznesla manželka u krajského soudu v Uherském tlrad,šti, žalo
vaný manžel příslušnosti tohoto sO,udu neodporovaL Námitka místní ne
příslu,šností dovolaného soudu, jíž vznesl obhájce svazku manželského, 
byla s o u d y vše ch tř í s t o I i c zamítnuta, n e j v y Š š í m s o ude m 
z těchto' - v rozsudku! o, dovolání uvedených 

důvodů: 

Námitka místní nepříslušnosti, kterou obhájce svazku manželského 
v řízení před soudem prvé stolice vznesl, a ve svém odvolání obhajoval, 
byla souhlasnými rozhodnutími obo,u nižších stolilc zamítnuta, a bylo by 
proto lze usnesení odvolacího' soudu po této stránce odporovat, vedle 
§ 528 c. ř, s, jen tehdy, kdyby šlo\ o, zmatečnost čísla 3 § 477 c. ř. s., kte
ro:u obhájcc svaZKU manželského proti rozsudktl prvé stolice v první řadě 
jako dovolací důvod čís. I § 503 c. ř. s. uplatňu1e. Poněvadž ku zma
tečnosti rozsudku odvolacíhn v mezích, v nichž mu bylo odpíráno dovolá
ním (§ 504 odstavec prvý c. ř. s.), dlužno· ve smyslu § 477, 462 a 513 c. ř. 
s. přihlížeti z moci' úřední, netřeba při této' příležitosti řešiti otázku, zdall 
obhájce svazku manželského jest vůbec oprávněn vznésti námitku místní 
nepříslušnosti, čili nic. DovoMel vychází ve svém dovolání z názoru, že 
ve sporech manželských není místa pro prorogaci cLle § 104 I. n., jelikož 
jednak v řízení ve sporech těchto pbtí zásada olfficiosnosti, a jednak jest 
příslušnost ve věcech manželských výlučnou. Pokud se týče oné námitky 
třeba vzhledem k předpisu § 13 zákona ze dne 22. května 1919, čís. 320 sb. 
z. a II., dle lIěhož ve sporech o rozluku manželství' jest postupovati podle 
předpisů platných pro vyšetřo"ání a posuzování neplatnosti manželství -
rozlišovati mezi spory, v nichž jde o překážku manželství z důvodu ve
řejnoprávního, kterou je vyšetřiti z povinnosti úřední (§ 28 cit. zákona), 
a me'zi spury, ve kterých se jedná o sQukromoprávuÍ' překážky. Pouze 
v oněch sporech jes,t řizení ovládáno valnou měrou zásadou oficiálnosti, 
kdežto ve sporech posledně}šioh, právě tak jako ve spo,rech O' rozluku 
manželství, disposiční právo s p.ředmětem sporu náleži manželům, neboť 
spor zahajuje se pouze žalobou některým z manželů podauc}u a pomíií 
právo žaloibní odpnštěním (§ 14 cit. zák.). Z toho vyplývá, že zásad,y 
officiosuosti ve sporech o mzluku manže.]ství nelze užiti, a nelze ji proto 
pokládati za důvod prorogaci dle § 104 j. n. v těchto sporech vylučující. 
Ohleduě druhé námitky třeba ještě vzíti zřetew k tomu, že oba manželé, 
spwné strany tvořící jS(}U příslušni do Vídně, tedy cizozemci a že jejich 
poslední společné bydliště byla Vídeň. Žalobkyně, která sama již del'ší 
řadu let bydlí v KYJově, nemůže proto místní příslušnost jí dovolaného 
soudu odůvodniti ani poukazem na § 76 j'. n. ani ustano"ením § 100 j. n. 
a zbývá tudíž uvážiti, zďali vzdor tomu prorogace ve smyslu § 104 i. n. 
jest možna. Předpis § 104 j. n., jenž nerozeznává mezi tuzemskými a cizů
zemskými soudy, právě tak jako:§ 76 j.n. nečiníi rozdílu mezi tuzemci 
a cizozemci, není zde na závadu, jelikož se nejedná o neplatnost manžel
ství pro překážku veřednoiprávní. Pravomoc soudů ve věcech manžel
ských aspoň pokud jde o spory podrobené disposici manželů samých není 
- jak myluě dovolatel za to má - výlll'čnou v tom smyslu, že by doho
dou stran nemohl se jiný věcně příslušný soud stálí místně příslušným, 
neboť jak z vysvětlivek ku vládní předloze o jurisdikční normě vyplývá, 
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dohodou stran mohou ustanovení o místní příslušnosti hýti změněna. 
Z toho plyne, ze rozsudek v o,dpor vzatý netrpí zmatkem, a iest proto, že 
námitlm místní nepříslušnosti byla oběma nižšlmi soudy zam1tnuta, další 
opravný prostředek dle § 528 c. ř. s. nepřípustným. 

Čís. ,558. 

O tom, zda "ůbec, zříditi se má správce společné věci, lze při roz
poru spoluvlastníků rozhodnouti jen. pořadem práva. 

(Rozll. ze dne 23. června 1920, R I 382/20.) '! 

S .o udp r v é s t o I i c c vyhověl v nesporném řízení návrhu jednoho 
ze spoluvlastníků, by ustanoven byl správce společné věci, ač druhý 
spoluvlastník se tQmu vzpíral. R e kur s ní s oud' odkázal návrh na po
řad práva. D ů vod y: Dle § 836 obč. zákJo'uanozho'duie v příp:>dě, kde 
má býti ustanoven společný správce, o výběru většina hlasů, nebo!, nelze-li 
ji sehnati, soudce. lVlá-li se výběr státi so[]dcem, musí býti především 
jisto, že správce má býti jmen(}ván. Nutno tudíž, aby majitelé spc.lečné 
věci se na tom shodli, že má býti správce jmenován, ancb musí to býti 
rozhodnuto pořadem práva. Soudu přísluší v řízení nespo-rném toliko vý
Mr správce, nHwliv však r'ozhodnutí o tom, "da správce má býti vubec 
jmenován. 

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

Důvody: 

Dle § 836 obč. zák. uáleží soudci případ, tam vytčený, aby jmenoval 
správce věci několika účastníkům společné, má-li talwvý správce býti 
zřízen. Otázka, má-li býti zřízen, musí tudíž napřed býti rD'zhodullta, a to 
se nemůže státi~ jak správně rekur'lní s'oud m1ní, v řízení nesporném. 
PlYlle již z pojmu vlastnictví jak{)žto práva věd llbo'v'OII!ně nakládati 
a každého ji11ého z: to,ho VYloučiti (§ 354, 362 ohč. zák.), že vlastník právě 
i a k o v I a s t n í k nemůže býti nucen dáti věc svou spravovati plnomoc
níkem, a to platí také o, spoluvlastnících, nC00f jsou podle zákona i oni 
oprávněni, spravovati věc svou sami, ovšem spole,čně (§ 833 obč. zák). Po
vinnost zřídHi správce předpokládá dle toho' zvláštní d ů vod z á vaz k u, 
jako zá!kon, smlouvu>, poslední pořízení a po'd.; zdali však tu skutková po
vaha takového zavazovacího důvodu jest či není, může, y,dyž účastník 
povinnosti té neuznává a zřízení správce se hráni, rozhodnuto býti ien 
pO'řadem práva. A jen o to v dallém případě jde, múže-li navrhovatel od
půrci zřízení správce vnutiti, jak se o. to návrhem svým pokoušÍ, Zda 
o,dpůrce jako spoluvlastník p1'ávern či'neprávem správy se ujal a jak ji 
vede, zdacicibře či špatně, je tu. lhostejno, ty otázky sem nenáleží. 

Čís. 559. 

Zákon o požadovacím právu drobných pachtýřů (ze dne 27. květua 
1919, čís. 318 sb. z. a n.). 

Požadovací právo přísluší pachtýři, třebas byl v celoročním služebním 
poměru vůči propachtovateR a třebas mu pozemek byl prO'pachtován lako 
součástka mZdy nebo služnéhO'. len když propachtování nestalo se 
po uz e a jedině v důsledku celoročního služebnlbo poměru. 
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Kostelník a hajnýdo;náhali se, by přiwány jim byly do vlastniotví 
pozemky, jež měli od ko'stela, v jehož službách byli, spachtovány již od 
r~ku 1898; pacht byl abnoV'ován vždy po 6 letech písemnou smlouvou 
az do roku 1910 platili požadovatelé plné pachtovné a teprve od tét~ 
d,~by pachtovné snížené, Požadovací nárok byl jim přiznán soudy všech 
tn slohc, il' e J v y Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

Rekurs dovolává se předpisu §u 3 oelstavce Nvrtéhc zákona ze dne 
27, ,~větna ,1?19 čís: 318 sb. z. a n" dle něhož požadovací Pf!tvo nepří
SIU,SI, pachtyn, kteremu byl pozemek propachtován j e u v důsledku celo
roc~lh? slu!e?n~ho lcoměru vůči propachtovateli jako na př. haínému, .de
pu~at,m:n delmkum a pod. jako součástka mtdy ne'bo služného. Z toho Vy
plyva usudkem z opaku, že požaaovací právo pří-sluší pachtýřil třeba že 
byl v celo.ročnÍm služebním poměru vůči propachtovateli a třeba mu po
zemek byl ,p':opach~ován jako součástka mzdy ncb služného, jen když 
p;opachtoyam nestalo se p o u z e a jed i n ě v důsledku řečeného služe,b
mha 'P01;,eru. M",jíCli se tedy věci tak, že by byl, pOi"emek osobě pr'O
pachtovan, nebyl, kdyby nebyla bývala v slnžebním poměru k propachtů" 
v,ateh, po~adovací právo nepřísluší; pak-li však by mu byl i bez služeb
mho pomeru pwpachto,ván býval, pak naopak požadovací priÍ.vo. přísluší 
nebot v, t~m případě není služební poměr bu'ď vůbec pohnutkou k pro~ 
p~chtov"m, neh aspoň ne, jak zákon předpokládá ("jen,,) výlučnou. Za to 
mc ~a tom, nezáleží, že. snad služební poměr za vda] příónru k větší 
menSl s I e v e pachtovného a že sleva ta tedy se stala na účet mzdy, 
ue'b~f ~ozho~na jest jen pohnutka ku smlon,vě pachtovní. V daném pří
pade vsak vsecko svědčí pro tG, že pTC'pachtování by se bylo stalo' i bez 
služebnih<1 p'Oměru. Pachtýři platili dle výsledků konaného šetření od roku 
1898 do roku' 1919 plné pachtovné, takže PfO' tu dohll' ani nelze říci že 
pacht byl součástkou mzdy neb služného, byf j len z čťtsti, pacht~vní 
sm!ouv:a bjTla vždy po 6 letech obnovována a kostel pro,najlmal pozemky 
sve nejen J/m, nýbrž i jiným občanům, kteří v služebním poměru k němu 
nebyli, Byl b! patrně tedy za normální pachtovné, které původně platili, 
ODZemky ty J1m propachtoval i tehdy, kdyhy se byli v jeho, slu'žbách ne
nalézali. J<ionečně i v roce' 1910 nabízeli se titíž platiti i zvýšené pachtovné, 
jen aby J,m pozemky byly ponechány. 

Čís, 560, 

Zákon o zajištěni plldy drobným pachtýřllm (ze dne 27, května 1919, 
čis, 318 sb. z. a n.), 

Poletím pozemkll do regulačního plánn nestávaji se tyto ještě Pll
zemky stavebními. 

Soud 
zemek na 

(Ro'zll, ze dne 23. června 1920, R I 397/20.) 

p r v é s tol i c e přiznal pachtýři p'Ožado,vaci nárok na po
jižní straně města L, jenž byl pojat· do regulačního plánu, 
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-prohlášenÍ- Q,bce a v}'povědi přezv.ědný-ch -osob ,nebyl staveb
ním pozemkem v zastavěné části o.bce. Rek II r s TI í s o II d požadovací 
nárok zamítl. D ů vod y: Dle §u 1 odstavce šestého zákona ze dne 27. 
května 1919, čís. 318 sb, z, a n. netýká se zákon o zajištění pLldy drObným 
pachtýřům zemědělských pozemků v zastavěné části měst ueb. obcí (sta
vebních míst). Právnímu náwTU soudu prvé stDlice, že požadovaná po-/ 
zerrky nejsou takovými pozemky, nelze přisvědčiti. Předloženou kopÍlÍ 
části regulačuího plánu jest prokázána, že \lDzemky tvoří části stavebních 

. blo,kll čís, I. a II. s projektovanou křižovaTkou dvou ulic a že část bIoku 
čís, I. jest jíž nekolika stavbami zas ta věna. Z toho, že § 1 odstavec šestý 
cit. zák. mluví o zemědělských pozemcích, tedy o pozemcích, které PD
sud jsou obděláváuy, patrllo, že není třeba, aby pozemky takové ve 
smyslu zákona ze dne 8. ledna 1869 čis. 5 z. zák. na stavební místa byly 
již ro,zděleny, nýbrž pro jich Vy,toučení z poža'd,ování dle § 1 odstavec 

. šestý zákona toho stačí, že pozemky určeny jsou k zastavění, že mají 
určení stavebních mást. Právnímu názoru torm'l1 svě.dčí i ustanovenÍ- §u 8 
citov. zákona, dle něhož sluší určiti náhradu (cenil přejímací) požadova
ných pozemků jako 'Pozerrkú zemědělských, kdežto v tomto případě 
požadované pozemky mají ceuu stavebních parcel. Poněvadž požadované 
pozemky jsou zemědělskými pozemky v zastavěné části města, netýká 
se jich dle § 1, odstavec šestý, zákon ze dne 27, května 1919 čís. 318 sb, 
z, a n. a nepřísluší prato pachtýři požadovací nárok. Slušelo se proto 
stížnosti vyhověti a rozhodnou ti, že uplatňovaný pcžadovací nárok ucha
zeče není pn právu. 

Ne j v y Š š í s o 11 d obnovil usneSení prvého soudu. 

Důvody: 

Podle předposledníhO' edstavce § 1 zákona ze clne 27. května 1919 č. 318 
sb. z, a n. netýká se tento zálmn zemědělských pozemků v zastavěné 
části měst ne'b obcí {stavebních míst). Potvrzením městského úřadu v L. 
ze dne 30, března 1920 j'est osvědčeno" že pozemky, o které ide, nena
cházejí se v zastavěné části města L a že nebylo se žádné strany žá
dáno za rczdělení jich na místa stavební, z čehož vyplývá, že nelze je 
pokládati za místa stavební ve smyslu§§ 10 a násl. zákona ze dne 8. ledua 
1889 Č. 5, z. zák. (stavebního řádu pro Cechy), Nejsou tu tedy okolnosti vylu
čující nárok pachtýře, by mu pozemky byly PO$toupeny do vlastnictví. 
Na tom' ničeho nemění, že pozemky ty. byTy do regulačního pMnu města 
L. z r'Oku 1915 p'Ojaty jako části stavebních hla>ků L a II. Okolnost ta nemá 
v zápětí, že by snad na,dále nesměly býti používány k účelúm země
dělským a že by byly určeny výhradně k zastavěni; pozemky nestaly, se 
tím ještě místy stavebními, aniž 'tamní odlehlé kančiny zastavěnou částí 
města; jde o pouhý projekt, jehož u,skU'tečnění není v dozírué době ni
kterak zabezpečeno, a z něhož vzrůstá majHelům dotyčných pozemků 
jen jakási naděje na pří'Padl>ou přeměnu p,o(Zemků zemědělských v po
zemky stavební, doj:de-II budoucně ke stavebnímu rozvoji města v těchto 
místech. Pro řešení otázky, podléhají-li pozemky zákonu o zajištěuí půdy 
drobným pachtýřům, jsou však rozhqdující jen poměry v době, kdy vznikl 
pachtýřílm zákonný nárok, s k u te č ně stá va jí ci, njkali dosud ne
jisté a toliko mužné pcměry bud o u c í. V tom směru dlužno také ještě 
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poukázati k tomu, že-ze 
nehodlá zabrati pozemky, o které jde, pro SVOll potřebu ke stavbě, aniž 
prohlásiti je v'dohledné době za parcely stavební; že městský úřad v L. 
v potvrzení ze dne 30. března 192,0 dosvědčil, že rozvoj města směřuj'e 
k severozápadu a severu, kdežto. p'Ozemky poža,dované táhnou se k jihu; 
a že týž městský úřad dopisem ze due 31. května 1920 oznámil pachtýři, 
že obec L. nežádá požadovaných pozem[{ů do vlastnictvL Pokud soud 
rekursní uvádí, že podle předložené kopie části regulačního plánu jest 
část b I 'O k u I již někoJika stavbami zastavěna, ukazui'e předložená kopie 
plánu, že by mohlo jílL nanejvýš o část bloku 111., než i tu jest z plánn 
patrne, že jsou tu jen některá stavení v části k 'nádražní sílnici příléha
jící~ kdežto mezi pozemky požadovanými a řekou Sázavou není ani' je
diné 'budovy. Z § 8 zá'kona ze dne 27. května 1919 Č. 318 sb. z. a n. nelze 
v nepro,spěch pachtýřův ničeho odvoditi, neb'Ol nepraví se tam jak re
kursní soud mylně předpokládá, ŽE; sluší určHil náhradu poža,dovaných' 
pozemků jako pozemků zemědělský'eh, nýbrž stanoví se pouze, že soud 
vysloví náhradu za požadovaný pozemek, řídě se eenami pozcncků v téže 
krajině z ro:ku 1913. 

Čís. 561. 

Přeměna obecního statkn v kmenové jmění obecní (zák'On ze dne 17. 
července 1919, čís. 421 sb. z. a n.). 

Při převodu nemovitostí ve smyslui§u 6 jest nerozhodno, kdy se stal 
knihovní zápis. neb kdy byla zřízena listina jej 'Opodstatňující, nýbrž roz_ 
h'Odnou je jedině doba, kdy příslušná smlouva nebo právní jednání bylo 
uzavřeno. . 

(Rozh. ze dne 23. června 1920, R I 398120.) 

Obecní výbor politické obce K. usnesením ze dne 21. červenec 1896 
svolH k prodeji obeeních pozemků starousedlým občanům a ckresní za
stupitelstvo v M. usnesením ze dne 30. prosince 1896 schválilo totn usne
sení obecního výboru, Listina 'O kupní smlouvě byla pořízena teprve dne 
5. ledna 1919, načež byl proveden knihovnÍ' přev'Od. Návrhu o,bce K., by 
zmíněné převody prohlášeny byly hezúčinnými, s {), udp r v é s t o II c e 
vyhověl. D ů vod y: Pokud i'de c námitku st:l!rousedlíků, že právní jed
nání, na základě něhož byl obecní statek do jich vlastnictví převeden, 
stalo se již v roce 1896, tudíž v době před 1. srpnem 1914, dlužno uvésti: 
Převodem nemo,vitO'sti dlu:ž,no rozuměti pouze 'onen úkon, jímž vzniklo 
práv{) k převodu. Dle § 431 obč. zák. vyhledává se k převodu vlastnictví 
nemovitostí, by příslušné právní jednání bylo zapsáno clo veřejných knih. 
Mluví-ll se 'O výkcneeh podle smluv a právních j,ednání, dlužno míti na 
zřeteli pouze výko,ny, jež slouží za základ pro knihovní vtělenL TakOvým 
v'ý"kon'em jest tedy pouze písemná smlouva ze dne 5. ledna 1919. Před
chozí jed,nání a úmluvy přicházely ,by v úvahu pouze pro faktický poměr, 
nikoli však pw právní jsoucnost. Rek u r sn í s o u ci žádost obce zamítl. 
D ú v o. d y: Ustan'Ovení § 6 zák. ze dne 17. července 1919 Č. 421 sb, z. a n., 
podrobeny jsou výhradně ty převody nemovitostí obecního statku do 
vlastnictví podílníki" jež vykonány byly podle ,m'luv a právních jednání 

uzavřenýoh po· 1. srpnu 1914. Právo'platný prodej stal se již usnesením 
clkresního. zastupitelstva ze dne 30. prosince 1896; na tom ničeho nemění 
se tím, že sml{)uva byla písemně vyhotovena a schvalovací doložkou opa
třena p'Ozději, nebol zákon uznává vlastnictví neknihovní i k nemovito
stem zapsaným v knihách pozemkových. 

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

Dúvody: 

Ustanovení § 6 zákona ze dne Í7. července 1919, čís. 421 sb. z. a n., že 
převody nemovitostí obecního statku do vlastnictví podHnikú, které byly 
vykonány podle smluv a právnich jednání uzavřených po 1. srpnu 1914, 
proMisí knihovní soud na návrh obce nebodo"orčího úřadu v řízení ne
sporném za bezúčinné, nehledíc na to, zda nemovitosti ty jsou v držení 
původního nabyvatele neho. jiných osob, - zasahuj.e hlu,boko a pronikavě 
do nabytých práv soukromých a do ústavu knih pozemkových. Toho hyl 
si zákonodárce dobře vědom. Vlácdní návrh zákona o, úprav,ě pomčrů obec
níhO' statku Hisk 959 zasedání Ná'rodního shmmáždění Ceskoslovenského 
rolm 1919) neobsahoval to,ho~o ustanovení a v důvodové zprávě k vlád
nimu návrhu bylo v té příčině uveden'O toto,: "V anketě vysloveno bylo 
také přání, aby do zákona bylo pojatO' ustauo,vcní, že mají býti z pozem
kových knih vymazány jako bezúčinnč také z:rp,isy, dle nichž pozemky, 
jež kdysi tvořily 'Obecní statek, jsou zapsány do soukromého vlastnietví 
;edno,tlivých uživatelů, pokud se týče dO' jejich spo,luvlastnietví, na zá
kladě nesprávného postupu při .zakládání knih pozemkových a zejména na 
základě výsledků sporů o, obecní statek, v nichž obce zastoupené rustika
listy sWbmitovaly na žaloby jednotlivými rustikalísty na obce podané, po 
případě v nich násled'kem {namnoze úm'Yslnélm) nedostaveni se zástupců 
obcí k SOlidním r'Okům vyneseny byly proti obcím rozsudky kontumačnÍ. 
Vlácla uvažujíc o této 'Otázce dospěla k náwru, že se ne d o p o' r u' č u j e, 
aby ustano,vení to bylo do návrhu zákona 'pO'jato. Nesluší totiž přehlížeti, 
že z toheto zá'konného ustanovení bylo by nutno s 'Ohledem na zásadu 
důvěry v knihy veřejné vyjmou~i všechny ony případy, kdy knihovními 
vlastníky jsou dnes osoby, které nabyly nemomtosli bona lide od p,ůvo,d
ních vlastníků, totiž od oso·h, jimž do vlastnictví byly připsány nemovi
tosti, ktmé kdysi byly 'Ohecním statkem, na základě oněeh shora uvede
ných nesprávných titulů nabývacích. Po vyloučení těehto, případů, jež 
hy vzMedem k zásadě důvěry v kni'hy. veřejné byl'O za'jisté spravedHvo, 
týkalo by se zákonné ustanovení v anketě navrhované pouze případů, kdy 
do,sud v knihách pozemkových isou jako vlastníci zapsáni původní vlast
níci; leč i ohledně tčchto vlastniků 'sluš! u.vážitl, že jsou v nejčastěj'ších 
případech chráněni vydrženim, že tudí'ž jich právo vlastnioké jest záko
nem' ehráněným nabytým právem. K'rcmě toho dlužno uvážiti, že byto~o 
zá'konné ustanovení mohl'O velmi snadno vésti k novým sporům v obci 
- a odstraniti možnost sporů o obecní statek jest také jedním z důvo,dů 
pro novou úpravu t'OhMo právního institwtu«, Proti těmtO' úvahám bylo 
však v odůvodnění ke zprávě ústavnlho výboru o vládním návr,hu 
o úpravě poměrů obecního statku (tisk 1317) vytknuto tMú: "Tento důvod 
platí arel pro so,udce, ntk'Oli však pro zákonodárce. Zápisy ty dostaly se 
dn knih p.er nefas a záklOn nemusí se pozastavovati a také se nep'ozasta-
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vuje před takovým 
teli vyšší ekvity 
kostalků, zrušení práv úřednictva olomouckého ze služební pragmatiky 
a pod.). ústavní výbor proto rozhodl, aby převody nemovitostí po L 
srpnu 1914 ·byly zrušeny a nemovitosti vráceny do vlastniotví obci, i když 
jsou v držení těch, kdo-ž později nabyli vlastnického práva«. Do- osnovy 
zá>kona ústavním výborem navrhované pojatol důsledkem toho ustanovení 
§ 6, jak nyní zní, a tato 'Osno.va stala se beze změny zákonem. Z toho, co 
uvedeno, vyplývá, že původně měly býti postiženy jen převody stavší se 
bez platného podkladu právního, ale nynější všeobecné znění zákona ne
obmezuie se na takovéto převo,dy, nýbrž vztah'Uje se i k přeV'odům po 
stránce formální a hmotné řádně a platně vykonaným. Z předohozích úvah 
však zároveň nutno .dospěti k výsledku, že ustanovení § 6 dotčeného· zá
lona jakožto vědomé zasahování v nabytá práva soukromá musí býti 
vykládáno co nejpřísněji a nikterak nesmí býti rozšiřováno. Tu pak dlužno' 
míti na zřeteli, žo zákon nečiní prohlášení be.zúčinnosti převodů nemovi
tosti obecního statku do vlastnictví podílníků závislým na tom, zda 
k n i h o v n í z á p i s se stal po 1. srpnu 1914, ani na tom, zda 1 i s ti n a, 
na základě které knihovní zápis byl proveden, zří z e n aby I a po L 
srpnm 1914, nýbrž ,na tom, zda smlouvy a p r á v n í jed n á n í, podle 
kterých převody byly vykonány, u z a vře n y byly t. j. staly se po, 
1. srpnu 1914. V připadě, o nej'ž tu ide, již v roce 1896 mezi obcí jako do
savadní vlastnicí obecního statku a starousedlíky řádně a platně ujednáno, 
že nemovitosti obecního statku se převádějí do vlastnictví podílníků,. 
a cUužno v tomto ujednání obě strany vÍžídm spatřovati! o n o p r á v II í 
jed n á 1) í, které iest podkladem později vYkonaného, knihovního, pře
vodu, jaký má na mysli § 6 zákona ze dne 17. Dervence 1919, čÍ-s; 421 sb. 
z. a n. Tvrzení dovolaciho rekursu, že bylo k platnosti pwdeje třeba usne
sení sněmu dle § 68 odstavec druhý českého obecního zřízení, jest ne
správné, nebo,f nešlo o r o zdě len í kmenového jmění 'uebo kmenového 
statky mezi' členy obce, a nelze vůbec mluviti.'O jmění km e n o v é m, 
kdyžtě obecní statek právě 'teprve zákonem ze dne 17. července 1919 čís. 
421 sb. z. a n. prohlášen byl za kmenové obeoní {osadnO jmění. Když tomu 
taik jest, nesejde nikterak na okolnosti nahodN1é, že teprve po 1. srpnu 1914 
byla zří z e n a o, prodeji smluvní listina ke knihovnímu vkladu způsobilá, 
a že teprve pn 1. srpnu 1914 v pozemkové knlze bylo pro podílníky z a
p s á n 'O právo vlastnické a tím učiněno zadost předpisům §§ 380 a 431 
o.z.obč. 

Čís. 562. 

Byla-li zásilka pro nemožnost, vYpátrati odesilatele a adresáta, dráhou 
jako přespočetná prodána, dlužno nárok na vydáni výtěžkn posuzovati 
dle zá;;ad občanského zákonníka. 

(Rozh. ze dne 23. června 1920, Rv 1257í20.) 

Koncem listo;padu 1917 uložena byla ve skladi·šti dopravního úřadu na 
nádraží v Praze bedna kakaové rroučky a, jtežtn nemohl býti zjištěn ani 
odesílatel, ani adresát, byla zásilka jako přespo-četná ohlášena úřadu pro 
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výživu, jenž ji vyžádal pro _Approvik Neznámén',u majiteli bedny usta
noven byl okresním soudem o,patrovník, jenž měl Se dohodnouti s Appro
vií« ohledně odškodnění, jinak měl soud náhradu určiti v nesporném řízení, 
cena přejímací měla býti hot o v ě zaplacena před odevzdáním zboží 
a složena u okresniho so,udu na Vinohradech pro neznámého. rrajitele 
bedny. Bedna kakaa byla vydána k,o'nsumu' státních drah, jenž za zboží 
zaplatil 2170 K, kterýžto peníz předán hyl ředitelství státních dmh 
v Praze. Když se byl opatr'ovník bez úspěchu mimosoudně domáhal na ře
dítelství vydání onoho peníze, žaloval je. P rb. ce sní s o u cl p r v é s t o
l i c e žalobě vyhověl. O ú v 00 d y: Dráha odpírá vydOJti výtěžek prodeje 
opatrovníku, 'Odvolávajíc se na předpisy dopravního řádu. Předpisy ty 
však v tQlmto případě vůbec v úvahm ne.přicházejí, neboť žalob-ní nárok ne
opírá se o smlouvu d:opravní, nýbrž o· předpis § 6 cis. nař. ze dnel 24. 
března 1917 Č. 131 ř. zák. Dle § 6 tohoto· cis. nař. může ministerstv'O pro 
výživu vyžáodati sobě potraviny cd jich majitelů (držitelu). To se v tomto. 
případě také skutečně, jak soud zjistil, stalo. Dráha o tom také věděla, 
nebot sama do-znává, že místodržitelství vyžádal,o'si:bak'a'ol:pro »AplprlO'Vii«. 
Dle § 7 cit. cis. nař. připadá odměna pokud se týče kupní cena majiteli 
kakaa, jak výslovně také shora ci10vaným vyžád:áním bylo stanoveno 
a ustanoven ku přijetí ceny opatrovnik. Ze by dráha proti tomuto nál,zu 
byla se ohradita a stížnost sn",d po·dala, a že by následkem takovéto stíž
nosti nález byl býval změněn, dráha ani netvrdí a musí pr010 nález ten, 
který odpovídá citovaným zákonným ustanovením respektovati.. Kdyby 
byla kupní centr platila »Appro.vie«, byla by bývala poovinna cenu tu c>de
vzdati opatrovníku, jak v nálezu nařízeno, za účelem složení její·k soudu. 
Byla-li kakaová moučka se svolením »App'rovie", jak dráha tvrdí, prc>dána 
mnsumu státních drah, tedy měl konsum peníz ten opatmvniku odvésti 
a, přisvojila-li si peníz ten drába, tedy se o zaplacenou kupní cenu na úkor 
neznámého majitele bedny kakaa obohatila a mUoSila odsouzena býti k za
placení pokud se týče vydání tohoto peníze k rnkám opatrovníka, by 
týž tento peníz do soudního uscbo,vání složil. V zejdou.-li snad v budouc
nosti dráze proti nelznámého majiteli bedny kakaa nároky, může je proti 
němw uplatfwvati a zaplacení jich případně ze složených peněz žádati, 
dO' dnešního dne vsak takové nároky žalované straně nevzešly. Dráha 
tvrdí, že peníz za zbožl stržený, sl ponechala vzhledem k ustano:vení ~ 91 
dopr. ř., dle něhož je oprávněna se zbožím opět nal'ezeným vc>lně nakládati 
ve všech případech, vyjma ten jedil1ý, když si ten, kdo má nárok na ná
hradu, při výplatě tétn vy:hradil, že bude vyrozuměn, naj'de-li se zboží, 
kterážto výhrada v t,omto případě se nestala. Toto tvrzení dráhy však 
postrádá všeho skulke-vého podkladu. Dráha ani netvrdí tím méně pro
kázala, že na]iezená zásilka byla skutečně'co ztracená .reklamována a za 
ni náhrada zaplacena. JenOm v tomtn případě by přicházelo k místu usta
novení § 91 odstavec třetí dopr. f žel. Předpokladu ustanovení tohoto § 91 
tu však není a jest proto odovolání· se na toto, ustanovení .bezvýznamným. 
Nám"vka žalované strany, že zažalovaný nárok je promlčen, je rovněž 
bezpodstatnou.; jak již uvedeno, nejedriá se v tomto případě o nějaký nárok 
ze smlouvy dopravní, nýbrž o ž",lobu z obohacení na úkor strany žalu'jící 
vzhledem ku zákcnným ustanovením §§ 6 a 7 cís. nař. Ze dne 24. března 
1917 čís. 131 ř. zák., takže ustanovení § 98 dopr. ř. žel. o promlčení tu 
neplatí, nýhrž předpisy občanskéh-o zákona. Pokládal soud proto zbyteč-
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ným zjišťovati, k dy se ;;tii1:a--,,;~am.a0e:<al,al(-);:",lr1i\fi'o:-o:~ 'c;,:-~~-o,-;c"=---' 
Také námitka žalované, že by v tom případě, kdyby žalobě bylo vyho
věno, platila dvakráte, jednak za ztrátu zboží a jednak na základě žaloby, 
je bezpodstatnou, poněvadž žalovaná strana neprokázala ba ani důkazu 
o tom nenabídla, že by již byla zásilku co ztracenou j,ejí majiteli, nahradila. 
U d vol: a c í s o u d rOClsudek potvrdil. D ů v 'O d y: Zalovqná strana, do
vozujíc ve svém odvolání, že prvý soud nesprávně vycházel se stanoviska, 
že nelze sporný případ podřaditl pod ustano,vení železničního dopravního 
řádu, nýbrž, že jde o právní poměr, na kter}T Se vztah~jí ustanovení~ ob: 
čanského zákona, béře rozsudek prvé stolice v odpor tohko pro nespravne 
posonzcní věci po. stránce právní. Provádějk tento odvolací důvod pře-
hlíží však žalovaná strana, že žalobce nedomáhá se žalobou náhrady ni) 
dráze pro z t r á t u, z m e n'š e n í n e b p o š k o z e n í zásilky neb pro 
II řek roč e n í lhůt y dodací, nýbrž vyd á n í 2.170 K složených za 
jednu bednu kakaa, která koncem Iístopadu 1917 ulo,žena byla ve skladišti 
clopravního úřadu na nynějším Wilsonově nádraží a kte,rá dle zmocnění 
úřada pro výživu ze dne 28. května 1918 čís. 75.113 na základě § 6 cís. 
nař. ze dne 24. března 1917 Č. 131 ř. z. pro "ApPro,vik v Praze vyžádána 
byla, tudíž vydání zásilky samotné, pokud se ,týče na místo její nasto,u
pivší stržené kupní ceny. Oprávněnost posléz uvedeného nároku nelze po
suzovati dle železničního řádu dopravního, nýbrž dle 'Občanskéh'O práva 
a směrodatného ustanovení §§ 6, 7, 8 odstavec druhý ds. nař. ze dne 24. 
března 1'117 čís. 131 ř. z., ve smyslu kteréhož také nález o zabrání oné 
bedny kakaa stanoví, že cena přejímací P'O odevzdání zboží hotově se má 
zaplatiti a složiti u okresního soudu na Král. Vinohradech pro, ne2mámého 
majitele bedny kakaa, jak také prvý soud ve svém rozsudku zcela 
správně a případně prove,dl a 'Odůvodnil. Zcela neprávem do,volává se ža
lovaná stn1l1a ustanovení § 91 žel. do;pr. řádu, dle něhož prý peníz, 
o který jde, byla oprávněna si ponechati. Železnice dle Š 91 žel. dopr. 
řádu 'Oprávněna jest nalezeným zbožím volně nakládati, když tomu, kdož 
oprávněn jest žádati náhradu, skutečně také náhradu dala a když týž si 
nevyhradil, by byl o tom zpraven, lodyby se zboží nalezlo. Případll ta
kového zde však není, a žwlovaná sama ani netvrdila, neřku-Ii dakázala, 
že by zásilka, o kteTGu tuto jde, byla reklamována bývala a že ona ná
hradu za ni zaplatila. Mamě se tedy žalovaná tohoto ustanovení § 91 žel. 
dopr. řádu dovolává. ROlvněž tak nelze pfisvědčiii ná~oru 'žalované, že 
v tomto případě jest žalobní nárok dle § 98 žel. dopr. řádl1 promlčen. 
Z ustanoven; tohoto paragrafu vyplývá, že nároky pro.ti dráze ze 
z tr á t y, zrn e n š e n í ne b po š k o z e n í zásilky a pro pře k roč e n í 
lhůty dodací promlčují se ve lhútě jednoho roku za podmínek §. 98 žel. 
clopr. řádu, leč v tom~o případě ani jeden z těchto nároku uplatňován 
není, vždy! žalcváno j;estna vydání zásilky, pOkud se týče stržených za 
ni peněz, a nemůže již pmto námi,tka proml'čenÍ obstáti. Vzhledem k tomu 
jest vtomto případě naprosto nerozhodna otázka reklamace zásilky. Oproti 
tvrzení žalované strany, že po případě bude museti dvakráte platit uá
hradu, stačí poukázati k tomu, že' ve sporu žalovaná strana neprokázala, 
že by ji" zásilku, o niž jde, majitell jejímu byla nahradila, a obavy opět
ného placení do budoucnosti není, jeJi:kož, i kdyby se u žalované někdo 
hlásil: o, náhradu, mMe ho prostě odkázati na opatrovnický soud, u něhož 
p,eníz bude uložen. Sledem teho všehO' sdílí soud odV'olaCÍ' náhled soudu 
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prvé stolice, že na tento případ nelze vztahovati ustanovení železničního 
dopravníh'O řádu, o něž se žalovaná strana opírá, a pokládá tudíž posouzení 
věci po právní stránce tak, jRk prvým soudem provedeno\ bylo, za úplně 
správné. 

Ne j v Y š š í s o II d nevyhovět dovolání. 

Dúvody: 

Dovolání opírá se toliko, o dův'Od čís. 4 § 503 c. ř. s. Jest tedy vyjíti ze 
zjištěných skutkových předpokladů a' dokazo,vati, že toto zjištění bYlo ne" 
správně podř~zeno pod zákon. Bylo zjištěno, že ve skladišti dopravního 
úřadu na Wilsonově nádraží v Praze byla koncem listopadu 1917 uložena 
bedna kakaové moučky ve váze 107 kg, že nemohl ani odesílatel ani adre
sát býti zjištěn a že tato zási'lka byla přípisem řiditelství státních dnuh 
v Praze ze dne 25. ledna 1918 co přespo,četná ohlášena úřadu pm výživn. 
Nebylo tedy ani Zjištěno, že bedna, O> níž jde, byla ·odevzdána dráze 
k dopravě, a není tedy dráha oprávněna d.ovolávati se zvlástních ustano
vení železničního dopravního řádu. Tím padají její námitky, kotvící právě 
v těchto; ustanoveních a nemůže tedy dráha, opírajÍC Se o tato ustannvení, 
odpírati vydání zažalované částky, již beze všehO' důvodu zadržuje. 
Právní posouzení sporného případu je bezvadné a stačí jinak odkázati 
k důvodům rozsudku odvolacího soudu v podstatě správným. 

Čís. 563. 

Odmítnuta-li žaloba právoplatně pro nepříslušnost dovolaného soudu, 
nejson s jejim podáním u tohoto soudu spojeny účinky zahájené roze" 
pře (!~1232 c. ř. s,j. 

(Rozh. ze dne 23. června 1920, Rv I 294/20,) 

Žaloba, jíž domáhal se žalobce na základe zákona o lidových soudech 
cenových ze dne 28. května 1919, Čí's. 299 sb. z. a n. vrácení přeplatku 
penízem' 45.000 K, podána byla dne 29. července 1919 II okresního soudu 
v Unho:šti jako soudu llchevního, jenž j'í prO' nepříslušnost (přes 1O.DOO 'Kil 
odmítl. Po té podána byla dne 2. srpna 1919 u zemského soudu v Praze 
a rovněž odmítnuta pm nepříslušnost, načež došla dne 2. září 1919 k ob
chodnímu soudu. Žalovaný namítal, že žalolbní nárok uhasl. P r'O Ce sní 
s o II d p r v é s t o I i e e žalobu zamitl a uvedl ohledně námitky žalovaného 
v d Ů v O> d ech: Žaloby na náhradu přeplatku jsou' vázány preklusi, 
která vzhle'dem k § 5 a 14 zák ze,dne'28. května 1919 čís. 299 sb. z. a n., 
dne 9. června 1919 vyhlášeného, nas,tala dnem 28. července 1919. Již 
z toho, vyplývá, že žaloba musí ve lhutě býti podána u soudu přlslušného, 
nebo! se jedná o soudní uplatňování nároku, k němuž žaloba u nepřísluš
ného soudu p'Odaná nevede. Citovaný ~ 5 svým rozeznáváním: ... jak 
před lldovými soudy eeno,vými tak před řádnými soudY ... « názor tento 
POdporuje. Ostatně žaloba u lidového soudu cenového, v Unhošti dne 29. 
července 1919 podaná jest jíž sama o sobě prelduclována. O d vol a c í 
s o u d rozsudekp,ctvrdil. D ův od y: Dle § 5 zákona ze dne 25. května 

. 1919 čís. 299 sb. z. a n. končl1" lhůta k podání přít-omné žalaby dnem 28. 
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července 1919, byl tudíž žalobní nárok již prekludDván, když byla podána 
žaloba u nepříslušného lidového soudu cenového v Unhošti dne 29. čer~ 
venCe 1919, tím spíše tedy při pozdějšf reprodukci u soudu příslušuého. 

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

Důvody: 

Dle podacího razítka okresního soudu v Unhošti došla žaloba do poda
telny tohoto soudu dne 29. července 1919. Tvrdí-I> do,volatel přes to, že 
ž"lobu podal u řečeného soudu dne 28. červenee 1919, lze tomu rozuměti 
jen tak, že tento den byla žaloba podána na poštu, čemuž, hledlc jednak 
ku ,bydlišti doyolatelova právního zástupce jednak ku sídlu zmíněného 
okresního soudn, bylo asi skutečně tak. Při tomto, arciť velíce blahovol
ném výkladu stavu věci, hyla ovšem žaloba 11 lidového soudu cenovéhQ 
podána včas, poněvad.ž dle § 5 zákona o lidových soudech cenových ze 
dne 28. května 1919 čís. 299 sb. z. a n. doba poštovní dopravy do pro
padné šestinedělní lhůty se nevWá. Než p,řes to zcela právem zamítly 
obě předchozÍ' stolke žalobu jakožto opozděnou. K zachování lhůty jakož 
í k přefl1šení uplynutí lhůty stačí ovšem, že žaloba byla na so'udě pndána 
{§ 232, cdstavec prvýc. ř. s.l. Předpokládá se však, že žal(}ba byla podána na 
sO,udě pří-slušném, aťsi ostatně byl soud příslušným po samém zákonu, 
nebo stal se příslušným následkem toho, že bez námitky věcpro'jednal. 
Vznesena-li žaloba na soud nepříslušný a tímk odmítnuta právoplatně pro 
nepříshršuost, není podáním žaloby S110r zahájen a nepřivo.dí Se ÚČinky, 
vytčené v I§ 232 c. ř. s. Zákon ustanovuje ohledně promlčení výsloyně, že 
považuje se za nepřerušené, byla-li žaloba právcplatným výrokem o prohlá
šena za nemístno,u (»unstatthaU" § 1497 obč. zák). Tímto výtokem míní 
se zajisté nejen výrok o věené neopodstat-nennsti, n}rbrž i prncesuální ne
přípustnosti žaloby, tudíž zejména též výrck naznačený v § 43 j. ll., po
kud se týče §§ 240 a 261 c. ř. s. Předpis § 1497 obč. zák. jedná arciť pouze 
o lhůtách proml'čecích, platí však v naznačeném směru alespoň obdo'bně 
i pro lhůty propadné, poněvadž o těchto zákon po, této stránce se ne
vyslovuje a § 232 c. ř. s. naklMá stejně l s lhůtami promlčecími 1 s lhůtami 
prcpadnými. Nelze konečně nech"ti bez povšimnnti, že zákonodárce sám 
čeliti chtěl nebezpečí, plynoucímu z toho, že žaloba podána byla u soudu 
nepříshršnélJO. Odkázána-li totiž žaloba v případech § 261, poslední odsta
vec c. ř. s. v dosl'Ůvu novely na soud příslušný, nezfl1ší se tím zabájení 
rozepře. Z tohoto předpiSU a contrario vyplýVá jednak, že v jiných pří
paďech zůstává při ustanovení § 43 i. n., jednak, že v těchto případech 
právoplatným odmínutím žaloby pro nep,říslušnost pominou účinky zahá
je~é rozepře a ku věci hledí se tak, jako kdyby žaloba vůbec nebyla 
podána. 

Čís. 564. 

Ustanovením § 7 cís. nař. ze dne 24. března 1917, čis. 131 ř, zák. není 
vylou'čen dovólací rekurs proti usn"sení druhé stolice, jímž určení ná. 
hrady bylo vlÍbec odepřeno. 

Určiti výši náhrady dle § 7 v řízeni mimosporném iest soud i tehda 
pov,ineu, je-Ii sporno, komu náhrada přísbtšt 
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(~ozh. ze dne 23. června 1920, R II 131120.) 

Pražská firma koupila od ostravského těžířstva vagon uhlí, jenž byl 
při doprav,ě severní dráhou zabaven na základě požadovacího práva dle 
§ 6 cis. nař. ze dne 24. března 1917, čís. 131 ř. zák. Těžířstvo dohodlo se 
s dráhou o nwhradě. Žádost pražské firmy, by stanovena byla náhrada za 
zabavené zboží dle § 7 a 57 cis. nař. s o udp r v é stoo I i e e pro tento· 
kráte zamítl. D li vod y Jest sperným, kdo, jest vlastně držitelem uhl! Ve 
smyslu § 7 cit. nař., zda pražská fiTt)1a či ostravské těŽířstvo. Jde tu o ře
šení s.porné otázky, jež třeba provésti ces,to" spornou (§ 2 čís. 7 nes]). 
pat.). NařÍ'zení ze dne 24. března 1917 čís. 131 ř. zák. ustanovuje v § 7, že 
náhradu za zboží poclle § 6 pož8Jdcvanou ustanovuje soud v cestě ne
sporné, nebylo-li docíleno doh'ody mezi vlastníkem (držitelem; zabave
ného zboží a osobou, v jejíž prospěch bylo zboží požádáno. V případě, 
o nějž jde, je spor o to, zda dOCíleno byl'o, dohody, to, jest o to, zda težíř
stvo, jež se s dráhou' ohledně ceny zabaveného zhoží dohodlo, bylo, opráv
něno se vyrovnati. Okolnost tu třeba vyřešiti cestou splOrnou, pročež bylo 
žádest pro tentokráte zamítnouti. Rek u r sní s o u cl usnesení potvrdil 
v podstatě z týchž dúvodli. Dovolací stížnost proti usnesení soudu re
kursního byla soudem prvé stolice odmítnuta dle § 528 c. ř. s. 
s poukazem k § 7 odstavec třetí ds. nař. ze dne 23. března 1917 Č. 131 
ř. zák. Re k u r sní s o u d usnesení potvrdil. D ů vod y: Rekurentka stě
žuje si de naříkaného usnesení proto, že ií by! její rekurs do usnesení 
kmjského, soudu jako r~kursního soudU! podaný j!ako nepřípustný zamítnut 
a dovozuje, že první soud k odílvodnění svého zamítavého usnesení ne
právem se odvolává na ustanovení § 528 c. ř. s., poněvadž se v daném 
případě jedná o záležitost nesporného řízení a že dle ustanovení § 7 cis. 
nař. ze dne 24. března 1917,Čís. 131 ř. z. jest revisní rekurs jenom tehdy 
VYloučen, když bylo rozhodnuto· ° výši náhrady, nikoHv ale v tom pří
padě, když k určení výše náhrady ne,došlo, jak tomu jest v tomto pří
padě. I když rekurs ní soud nemůže vývodům rekurentky pokud se týká 
té otázky, že jde orlOzhodnutí záležitosti řízení nesporného, na které 
ustanovení § 528 c. ř. s. použiti uelze, upříti odůvodněnosti; nemohl přes 
to rekursu vyhověti, poněva'dž ustanovení § 7 cit. nař. všeobecně stanoví, 
že do, rozhodnutí dr.uhé instance další opravný prostředek je vyloučen 
a nepřiponští ho v tOm případě, když o vý.š[ náhrady rozhodnuto nebylo. 
~dyby zákonodárce byl zamýŠlel revisní rekurs vyloučiti jen v tom 
případě, Myž o výši náhra](ly v první a druhé stolici bylo rOClhodnuto, přJ
pustiti ho ale v tom případě, kdyrnáró'k přiznán nebyl, byl by to jistě vý
slovně ustanovil. Poněvadž ale se tak nestalo, mll!sí se ustauovení § 7 
cit. cís. nař., že- výše požadované náhrady má se vyšetřiti v cestě ne
sporného řízení, vykládati tak, že s'oud při vyšetření má postupovati dle 
zásad řízení nesporného, pokud se však ustanovení lhUty rekursní a vy
loučení revisního rekursu' dotýče, že platí zvláštuí předpiS v § 7 cit. nal. 
obsažený. 

111 e j V Y š š í s o u d vyhověl dovolacímu rekursu, zrušH posléz uvedená 
usn~sení .ohou niž'škh stolic, jakož i usnesení ve věd samé a uložil soudu 
prve stohce, by ve věci dále jednal a znovu rozhodl. 
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Dúvody: 

Poněvadž dle čl. X. nov. o úl. soud. (§ 14 odstavec druhý nesp. pat.) 
nepřípustné rekursy již prvou stolicí mají bý{i odmítnuty, dlužno nejprv 
řešiti otázku, zdali dovolací rekurs do usuesení druhé stolice je přípustný. 
K o,tázce té dlužno přisvědčiti. Sice § 7 cÍs. nař. ze dne 24. března 1917 
čís. 131 ř. z. a § 24 min. nař. ze dne 1. září 1917 čís. 369 ř. z. rekurs proti 
rozhodnutí druhé stelice vylnčnjí, avšak předpokládají patrně rozhodnútí, 
kterým náhrada určena hyla a jedná se pou,ze o její výši. Ustanovení to 
nevztahuje se tedy na případ, kdy určení náhrady vůbec bylo 'Odepřeno, 
takže žadateli hrozí ztráta nároku, poněvadž, když určení náhrady odká
záno jest na .pořad řízení nesporného, nelze se ho pak domáhati pořadem 
práva (§ 477 čís. 6 c. ř. s.). Poněvadž v tomto případě j:de o tak'Ové ode
pření, je rekurs dovo.Iací přípustný, a bylo proto pro patrnou protizákon
nost (§ 16 nesp. pat.) tak rozhodnouti, jak se stah Okolnost, že držení, 
pokud se týče vlastnictví vyp.ožadcvaného, uhlí jest mezi dvěma preten
den{y, žadatelem a těžířstvcm sporno, nemúže býti překážkon, aby ohnos 
náhrady na návrh kteréhokoli z nkh určen nebyl. Nebol dokud určen 
není, nelze na zaplacení žalovati, protože jak již výše řečeno, určení od.
kázáno na pořael řízení nesporného. Pochod musí tedy býti zcela :opačný, 
než j"k si ho nižší stolice představují; neslušíl napřed vyžadovati rozře
šení sporné 'Otázky, kůmu z obou pretendentů nárok náleži a pak teprve 
chtíti náhradu určovati, nýbrž napřed musí tato· býti určena a žadateU po
uecháno na vúli, by se svého nárokn na zaplacení domáhal. Rozhodnuti 
sporu o nárok mezi oběma pretendenty nevázalo by třetího účastníka, 
jenž k placení povinen jest, a spor hYl hy tedy zbytečný. K placení po
vinná třetí strana mohla se zachovati dle § 1425 obč. zák., načež pak byl 
by soud na žalobu jednoho neb druhého pretendenta rozhodlo: tom, komu 
z nich složený peníz náleží, dle poslední věty § 348 obč. zák. Když však 
dlužník peníz k soudu nesložH, nýhrž, jak ze spisú zřejmo, vyrovnal se 
s drUhým pretendentem, nemúže prvému býti bráněno, aby svá práva ne
uplatňoval žalobou, která ale předpokládá, že výše nároku byla v ne
sporné cestě už určena. 

Čis.565. 

Služ~bnost uživáni bytu, propůjčená neprovdané ženě do její smrti, ne
opravňuje ji v případě sňatku, by do bytu vzala svého manžela. 

(Rozh. ze dne 23. června 1920, Rv II 139120.) 

Na základě :odevzdací listiny ze dne 16. října 1895 vtěleno hylo na ne
movitost právo doživotníbo bývání pro zůstavitelovn dceru Marii, tehdy 
svobodnou. Když pa;k táž po té se pro.vdala, sdílel manžel jeH byt v domku 
čp. 3. Nynější knibovní vlastník domáhal se žalobou, by manžel se z bytu 
vys,těhoval a dalšího užívání domku se zdržel. Pro ce sní s o udp r v é 
s tol i c e žalobu zamill. D ů vod y: Ani z ·Qdevzdací listiny ani z pozú
stalostního spisu nelze v:y:čÍsti, zda tu jde o užívání člpol.lž.í"ání domku. 
Leč nelze sl dobře mysliti, že by otec, zřizuje právo bytu dceři, tehdy svo-
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bodné a poměrně mladé, byl chtěl ji odsouditi k dOživotnímu bydlení sa
motářskému. Vždy! nehledě k jiným možnostem mohla míti dcera M.arie 
děti nemanželské a tu přece nelze tvrditi, že by hylo .bývalo úmyslem zůsta
vitelovým, oc1trhnouti snad tyto děti od matky a zabraňovati jim, hy sdí
lely s ní společný byt. Totéž platí i. o služebnicích, které hy si snad 
oprávněná vzala k sobě, by j; ošetřovali v době nemoci. Nelze tudíž slova 
posledn.! vúle ("pro dceru Marii vymiňuji místo v chalupě čp·. 3 do její 
smrti,,) vYkládati přísně gramaticky, nýbrž právě vzhledem k hlízkému 
poměru pokrevenskémll jest za to mili, že zůstavitel chtěl své dceři, 
manželce žalovaného, zřídH; práv'o; které by ji opravňovalo s předmětem 
tím až do své smrti velně nakládati. Ostatně žalobce, ku'puje r. 1919 do
mekčp. 3, věděl, že v něm obývá oprávněná s celou rodinou a že jí tnelíž 
přísluší k domkn požívání. Jde tu tedy o požívání, jež jest pouze patud 
omezeno, pokud to vyžaduje zřetel k udržení pcdstaty, a nelze opráv
něné, o,bzvláště za dnešních bytových poměrů, u]Jřítipráv, hy nepřecho
vávala u sebe svého manžela. O d val a c í s o u d žalobě vyhověl. D ů
vo cl y: Uplatňovaný o'dvDlací důvod nesprávného posouzení· právního 
shledává odvolatel v tom, že prvý soudce nesprávně vykl'ádá ustanovení 
oclevzdací listiny ze dne 16.· řljna 1895, jÍmž nstanoveno hylo manželce 
žalovaného "do·životní bývání v chalupě čís. 3«. Odvolání nelze u]Jříti 
oprávnění. Rozhodným jest ve věci této, co ro.zuměti cllužnooním us ta
novení'm ,odevzdací listiny »dloživotní Ibývání v chalupě čís. 3«, jiný'mi 
skvy, jde-Ii tu o pouhé užívání či p'ožívání. Dle §. 914 ohč. zák nerná se 
při výklwdu smluv lpěti na slovném smyslu výrazu, nýbrž má se vyšetřiti 
úmysl stran a smlouvě tak rO,zume!i, jak tomu ZVYklost poctivého stytm 
odpo"ídá. Aby se úmysl stran zjistiti mohl, nutno. si všímnouti spisů po
zůstalastních zvláště pak poslední vMe, jež byla pod'kladem ustanovení 
zmíněného v odevzdad listině. V poslední vůli otec manželkY žalovaného 
výslovně ustanovil: "Pro dceru Marii vymiňuji mís t o v c h.a I u p ě čís. 
3 do její smrti." Tímto zajisté jasným ustanovením dal zůstavitel na jevo, 
že ne celou chalupu vymiňuje pro svou doeru, nýbrž jen misto v ní, tedy 
část její do její smrti, tudíž jen užívání a nikoliv požívánÍ. Objem užíva
crho práva určuje se dle§ 506 ohč. zák. (§ 521 obč. zák.) potřehou opráv
něuého v čase, kdy užívaCÍ právo zřízeno a tehdy hyla manželka žalova
ného svobodna, »místo v chalupě'« bylo proto vyruiněno jen pro nil a man
žel nemá práva v chalupě hydleti. Na věci ničeho nemění se tím, že žalu" 
jíCí strana, když v roce 1919 domek koupila, věděla, že v cel'ém domku 
ohývá oprávněná se svou rodinou, nehať užívací právo jejf nemohlo se 
změnHi tímto užíváním samo ,sebnu v právo požívání, pokud ho nenabyla 
vydržením, a o vydržení nemůže býti zase řeči, poněvadž zákonem vy
žadovaná doha posud neuplynula, ' aby změna taková nastati mohla. 
Správné jest, že maj'f manželé spolu v nerozlučném spnkčenstvÍ žíti, avšak 
z toha nelze ještě nikterak dovozovati, že má žalovaný proto se svou 
manželkou byelleti' v domku zmíněném, i když by tu šlo jenom o pouhé 
už í v á 11 í jeho. Tu přehliží odpůrce odvolateluv, že, jak si zákon ono 
nerozlučné společenství manželú předstaVUje, jest stanoveno v § 92 obč. 
zák., dle něhož jest manželka povinna následovati manže:la svého do 
jeh o by d I i š t ě, kde se předpokládá vždy vlastní domácnost manže
lova, kteréž však v tomto pří'padě žalovaný nemá. 

Civiln! rozhodnuti. ll. 25 
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N e j v Y š š í s O u d nevyhověl dovolání. 
Správně dovodi'l odvolací soud, že právo manželky žalovaného je 

pouhé právo užívací i dokládá se k vývodům jeho ještě, že samo, us,ta
novení odevzdací listiny tD jasně vyjadřuje řkDUC, že táž podržeti má »do' 
životné bývání v této chalupě". Nepřiznává se jí tedy právo výlučné 
a neobmezené. Pakll je tak posud vykonávala, což sedá vysvětliti tím, že 
byla vlastnící domku její matka, nemůže to třetímu nabyvatell domku <ža
lohci) ,býti na úkor, dokud, nebylo rozšíření práva vydrženo. Že však 
pouhé užívaCÍ právo nepropůjčuje jí nároku, aby tam i svého muže" uby
tOlvala, jest jasné, nehc,f smí místností používati jen k s v é potřebě (§ 521 
obč. zák.). 

Čís. 566. 

Ve sporu proti pozůstaloSti, dosud šouduě neodevzdané, isou přihlá. 
sivši se dedicové pouze jejími zástupci, nikoliv však společniky rozepře, 
Omeškáni některého z nich nemá v zápěti rozsudek pro zmeškáni proti 
pozůstalosti. 

(Ro,zh. ze dne 30. června 1920, R I 325i20.) 

Žaloha byla podána proti neodevzdané dosud pozůstalosti po Antonínu 
A-ovi zastoupené přlhlásivšími se dědici: Adolfem, Emou a Marií. 
K prv'ému rokn dne 5. listŮ'padu 1919 nedostavil s~ z děd,iclt nik?~:" zá;rada 
v doručení shledána ohledně Adollfa a Emy, Mam bylo obeslam radn~ ';0: 
mčeno Procesní soud prvé stolice odmítl vynésti rozsudek pro zmeskam 
au'Sta~ovil no'Vý prvý !úk ku dni 10. prosince 1919. K žalohCů'vě rekursu 
nařídil r'ekursní soud usnesením ze dne 5. pfŮ'since 1919 prvému: soudu, 
hy vydal rD'zsudek pro zmeškání proti žalované pozůstalosti zasloupené 
přlhlásivší se dědičkou Marií. Pro c e sní s o udp r v é s t ol i c e přcd
sevzal po. té dne 10. prosince 1910 zno,vu prvý rok se všemi třemi dědici, 
,načež vydal téhoi.t dne rozsudek pro zmeškání dle žalohy, tudíž proti všem 
třem &dicům. K odvolání všech tří dědÍ'Ců o d v O' I a c í s o u d ['ozsudek 
zrušil' a vybradiv pravcmoc nařídil sOlrdu prvé st'oHce, by proti' pozů
stallosti ' zastonpené dědičko~ Marií vynesl rozsudek pro zmeškání dle 
usnesení rekursuího soudu ze dne 5. prosince 1919, práti žalované pozů
stalosti pak, zastoupené přihlásivšímí se dědici Adlolfem a Emou, hy v ří
zení pokračoval a znovu ['ozhodl. D ů vod y: Odvolání Adolfa a Emy 
uplatňuje zmatek čís. 4 § 477 c. ř. s., ježto jim: nehyla řádně doručena 
obsílka k prvému roku d'lle 5. listopadu 1919, čímž jDm hyla odůata mož
no,st hy se k tomuto roku dostavili a při něm projednávali. Odvolací soud 
jest 'názoru že zástupce žalované pozústalosti totiž přihlásivší se dělíce: 
Adolfa Em'n a Marii nelze pokládati za nero·zdílné společníky rozepře 
ve sm;slu § 11 čís. 1 a § 14 c. ř. s., ježto' rozsudek n:n:usí znít~ stcj~ě 
prati všem dědicům a jest možno rozděliti věeohlednc Jednotllvych de
diců (§§ 891, 550 obč .. zák.). So.ud prvé stolice neřídil se zdejším usnesením 
ze dne 5. "rosinee 1919, ač ho k tomu zavazoval před!pis § 499 c', ř; s. Ve 
zmíněném usnesení ·bylo řečeno, že pozů'stalo,st jest před odevzdamm za
stupována každým přihlásivšÍ1n se dědicem, že věřitelé pozůstalostní. mají 
na vůli .hy svůj nárok proti pozllstal'osti uplatnili k rukám Jednoho nebo 
všech dědiců jako zástupců pozůstalosti, a zvolil-li věřitel tento zpúsob 
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iako jest tomu zde, že tím nestali se ještě d'ědicové nerczdílnými sll' Jleč
~íky rozepře ve smyslu § II čís. 1 a § 14 c. ř. s. Tím iest jíž řečeno, že 
vzhledem k uvedenému právnímu názoJu jest možno, by .proti jednomu 
z dědiců bylo vydáno jiné rozhodnutí věci než-Ii proti dědicům ostatním 
(§ 891 cbč. zák.). Prvý soud měl tudiž vynésti rozsudek pro zmeškání 
pouze proti ,dědi1čce Marii; tím však, ž~ uznal dle žaloby, zatemnil věc, 
takže není jisto, zda věc hyla rozhodnuta ,ohledně všech dědiců člii nic. 

Ne j v y Š š í s o·u d vyhověl dovolacímu rekursu žalované pozi1,ta
losti zastoupené dedičkou Marií a nařídil sc,udu prvé stolice, by v říZení 
pmti pozůstalosti zastoupené dědičkou Marií dále jennal a unovu rozhodl. 

DůvodY: 

Soud odvolací jest toho, názoru, že zástupci žalované ]}ozůstalosti totiž 
přihlásivší se dědicové nejsou jednotnou spornou stranou ve smY'slu §ll 
ČÍ's. 1 a § 14 c. ř. s., poněvadž rozsud,ek nemusí proti všem třem přihlá-. 
sivším se dědicům znm souhlasně a jest mo.žno spor ohledně jednotli "ýcl! 
dědiců odděliti'; ukládá pwto SQ,uduprvé stolice, aby vydal rozsndek pro 
zmeškání znějící sice proti žal-ované pozůstal0,sti, avšak zastoupené pouze 
dědičkou Marií, která, ač řádně obeslána, k prvnímu rek1l se nedostavila. 
Soud odvolací vychází tedY, jak se zdá, z předpokladu, ·že tu jde přece 
jen o společníky rozepře, kteří však netvoří jednotné sporné strany ve 
smyslu, § 14 c. ř. s. Avšak o takovéto společenství tu nejde. Dle ebsalw 
ž .. ,loby není poz11sta10$t po Antonínu A-ovi dosud odevzdána, a věřit"lé 
pozltstalosti mohou tedy uspokOjení svých nároků požadovati pouze proti 
podstatě po'zústalostní, která tvo:ří ohled,ně všech .práVa závazkú zustavi
telových samostatný právní subjekt. Přihlásivšíse ,dědicové jsou vůči tét'o 
podstatě pozůstaJestní pouze v poměruzástupcú, správcú a uživatelů ve 
smyslu' §§ 547, 810 obč. zák. a § 145 nesp. říz. Žalobkyně také správně 
pOdala žal'Újbu prali pozůstalosti po Autonínu A-ovi a žalobní prosbou se 
domáhá především edsouzení žalované pozůstalosti k zaplaceni zažalo
vané pohledávky, kdežto odsouzení přihlásivších se dědiců žádá teprvé 
pro případ vydání rozsudku po odevzdání po'zllstalosti. Jest tedy stLmo,u 
žallŮ'vanou pouze o s o,b a je dn a, jednotný právnf subjekt a přihlásivší 
se dědicové vystupují ve sporu pouze jako zástupci tohoto. právního sub
jektu, nikoli jako žalovaní a spOlečníci rozepře a nelze proto ustanovení 
§§ ll, 13 a 14 'Co ř. S. na tento případ vztahovati. Zbývá tedy otázka, 
jsou-li všichni přihlásivši se dědicové kolektivně oprávněni zastupav,lli 
pozůstalost, čí může-Ii každý z nÍ'Ch celou pozltstalest zastupovati a za 
ni jednati. Rozhodnýmbwde tu ObSilh žaloby. Nelze zajisté vyloučiti mož
nost podání žaloby pwt1pozllstalosti, zastoupené jedním z přihlásivších 
se dědiců v případě,· když ostatní dědicové k žalohě příčiny nezavdali. 
V přípa;dě přítomném domáhá se však žalobkyně zaplaceuí své pohle
dávky z pozůstalostní podstaty proti všem přihlásivŠím se dědicům, takže 
je tím uznává všechny za zástupce žalované pozůstalosti. Z ustanovení 
§ 547 obě. zák., že přihtásivší se dědic představuje zůstavitele a .te po
kládá se vůči třetím osobám se zůstavítelem za .jednu osohu, dlužno sou
diti, je-Ii více dědicú,. že představujíce všichni zůstavitele jsoU' také všichni 
s p cle č n ě legitimováni a povoláni pozůstalost ve sporu společně proti 
nim vedeném zastupovati a že ani procesní úkorjy, ani liknavo:st jednoho 
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z nich nemohou býti celku na Ujmu, neboť rozsudek o žalobním náv jlU, 
bypozůstalo'st byla k zaplacení zažalované pohledávky odsouzena, může 
býti dle dosavad,ního; stavu věci jen jednotný, Z toho plyne, že nedosta
vení se j0dné přihlásivší se dědičky, k zastupování žalované pozůstalosti 
oprávněné, k prvnímu roku nemůže odůvodniti rozsudek pozůstalost k za
placení zažalované pohledávky odsuzující ani ve lormě nařízené soudem 
odvolacím, poněvadž tato dědička i dle žaloby není samoje,díná opráv"ěna 
pozůstalost zastupovati, . 

Čís. 567. 

Zákon o požadovacím právu drobných pachtýřů (ze dne 27. května 
1919, čls. 318 sb. z. a lL). 

V tom že drobný pachtýř npustil při novém propachtování pozemků 
dražbou ~d dalšího podávání proto, že pachtovné nabízené jiným zdálo 
se mn přiliš vysokým, nelze spatřovati odnětí pozemku dle § 6. . 

CRozh. ze dne 30. června 1920, R I 413/20.) 

Pachtýř pozbyl pachtu pozemků v roce 1915, ježto při obnovování 
p<lecMn veřejnou draž.pou upustil od dalšího podávání,· načež pozemek 
d'ostal se do pachtu nej:vyššímu pOlclateli. S o II d p r v é s tol i c e přiznal 
mu požadovací nárok shledav v pGstupu při dražbě odnětí poz·emkn. R e
k u r sní s o u d mu dároku ne>přiznal. D ů vod y: Dle § 6 nezaniká nárok 
pa'chtýře, jsoU'-li tu ji'll~k podmínky ~§ 1-3, odňal-li vlastnlk p()zemek 
pachtýři po 1. srpnu 1914 proto, aby si zjedn1a1 :vyšší pachtovné, nebo 
z jiných důvoďů, proti jeho vůli, bez podstatné přlčiny. Jest zjištěno, že 
pozemky byly v roce 1915. po uplynutí pachtovního obdobi dány spni:vou 
církevnlho statku znovu do veřejné dražby, že pqžadovatel dražby se 
súčastnil avšak ~ozemků těch již nevydražil, tedY z vlastní vůle, - lho
stejno, z' jakých Dohnůtek, - více .nezpachtoval. NemŮže t0dy býti řeči 
o »údnětí(( jichl vlastníkem nebo jeho zástupcem, proti vůli pachtýřově a 
bez podstatné příčiny z důvodů zištných, jak to, § 6 c.zák. má na mysli. 
Pacht těchto pozemků končil tedy přede dnem vyhlášení zákona ze dne 
27. května 1919, čis. 318 sb. z. a n., a není Í'U tedy podmínky pnžado'vacího 
práva na postoupení těchto, pozemků v § 1 odistavec třetí cit. zák. uvedené. 

Ne i v y š š í SIO ll' d nevyhověl dovolacímn rekursu. 

Důvody: 

Ustanovením prvního odstavce § 6 zákona ze dne 27. května 1919, 
čís. 318 sb. z. a n., má (býti chráněn dwbný pachtýř, který po uplynutí 
smluvené doby pachtnvní ch těl pokračovati v poměru pachtovním, kte
rému to. však ,bylo z.nemožněno tím, Že propachtovatel nepřistoupil lla 

požadované prodlonžení pachtu z důvodů, jež zákon neuznává za pode 
statné, zejména proto, že si chtěl zj'ednati vyšší pachtovné. Těchto pře.~.
pokladů tu není. Pozemky, 'o které jde, b,!"ly, v roce 1915, kd,!" se skonc11 
osmiletý pacht, spolu s ostatními pozemkY kostelními, j'ak i dříve se dělo 
a při takovýchtcipozemcich jest ohvyklo, za účelem daJšiho propachto
vámí dány cl" veřejné dražby; - této mohl sesúčastniti, kdo, chtěl, ale 
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byl brán zřetel k dříVějším pachtýřu,u; - požadovatel súčas(llil se 
dražby, vydražil však jcn pacht jiných pozemků; - pozemků, o něž tu 
jde, nespachtoval znovu protn, že ne ch těl platit tolik, kolik jiní podá
vali. V dovolacím rekursu. sám \cytýká, že n o v Ý pac h t Ý ř, který PTý 
má nadbytek peněz a právě na pozemky, požado,vateli odepřené, stále při
hazoval, jed,nal z důvodů zištných, což prý patrno také z toho, že odpro
dával svá vzdálenější ]Jole· od svého hospodářství a paohtovalsi bližšÍ, 
mezi nimi též pozemky,ol něž se J'e::lná. Za těchto, 'Okolností nemůže stě
žovatel! dúvodně vytýkali v 1 a s t n) k () v j,že mu odií.al pozemky proti 
jeho vů,li bez p·odstatnépříčiny, a nemůže se s úspěchcm od'Volávati na 
první odstavec § 6 zákO'lla ze dne 27. k:větna 1919, čís. 318 sb. Z.a n. . 

Čís. 568. 

I proti státu lze vésti pro nároky soukromoprávní soudní exekuci, při 
čemž jest obdobně šetřiti zásad§§ 15 a 28 ex. ř. 

{Pozh. ze dne 3D. června 1920, R I 428/20.) 

Žádost vymáhajícího v,ěřitele, by povolena hyla ku vydoby,tí jeho. vy
konatelné pohl"ďávky ·exekuce zabavením h'Otových peněz uložených pro 
plOvi,nný vojenský erár II zemské finanční 'pokladny v 'Praze, lHčený,ch pro 
výlplalu povinuc6tí vodenského eráru, a exeKuční od'nětfhotových peněz 
tě"h, byla s o ude m p r v é s t o I i c e zamítnuta. D li vod y: Dle plat
ných předpiSŮ může erár zapIatHi p'ohleďávku, která byla Jeho :věřiteli 
rozsudkem přiřknuta, jen tlm zpÍlsO'bem, když příslušný k 'tomuúřid po·u
káže určitou pokladnu státní, aby pohledávku tu vyplatila. Bylo tedy věcí 
vymáhající strany, aby II příslušné'ho úřadu vydo,byla pcukazpro státní 
pokladnu, aby jÍ vyplatila přisouzenou. pdhledá:vku. Vymáhajkí str<lena 
však ani netvrdila, tith' méně 'Osvědčila, že takový poukaz sám nebo za,
placení bylo odep.řeno. Rek u r sní s o u d exekuci po:volil. D ů:v o. d y: 
Zamítl-li první sDud žádost exekuční Z· dúvodn, že prý strana vymáhající 
netvrdila, tím méně osvMči'la, že poukaz k výplatě vymáhané pohledávky 
příslušným úřadem byl vydán, nebo zaplacení odep.řeuc}, dlužno pc,ukázati 
k tomu, že tvrzení to jest v odporu s 'Obsahem exekuoní žádosti. Tam 
I1vádí se totiž výslovnč, že vymáhající strana byla ministerstvem Národní 
Obrany prostřednictvím finanční prokuratmy již dne 30. ledna tohoto 
roku písemně o tom zpravena, že ono poukázalo již technický ndbor, aby 
jí celou pohledávkU 20.000 K s pfíslJišenstvím zaplatiL Úďej tento potvrdil 
v po.dstatě jak'O správný zástupce fin'ační' pmkuratury, jenž intervenoval 
pn roku soudem exekučním o exekučnímná:vrht' vymáhající strany naří
zeném, čímž rozptýleny jsou úplně pochyebnosti, jež první soud . choval ve 
příčině p·řípnstnosti exeku,ční žádosti snad s hl'ediska předpisů dvorního 
d~kretu ze dne 21. srpna 1838, čís. 291 sb. z. (zachovaného v platnosti 
čl. IX. čísl'o 5 uv. zákona k ex. n,podlé.nichž prohlášena byla za nepří
Pli'StuOU obstáJvka ,a soudni zabav:eni ~ohledáve'k ještě nelilj:vtdních a.u ve
řejnýchpokladen ještěpepOllkázariýc]1. Vyplývá zřečeného\ .že pohle-
dávka ona by,la jako likvidní poukázálla jjž' k výplatě. . .... . 

Ne j v y Š š í s o 1l.d nevyhověl dovolacímurekursll .. 
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Důvody: 

V § 290 obč. zák. do·šla výrazu myšlenka, že i stát jakožto nositel 
soukromv,právních nároků a závazků podléhá zásadně týmž soukromo
právním předpisům, jakým v týchž případech podrobeni jsou jednotlivci. 
Lze .proto zásadně i proti státu dovolávati se pomoci soudní, hy jeho 
soukro[tl1oprávni závazek byl nezvratně ·na jisto postaven a jeho splnění 

bylo prostředky exekučního řádu vynuceno. Zejména není nikde stát jako 
soukro:mcprá:vní subjek:t vyňat zásadně z donucovací moci soudní a není 
nikde v zákoně vyslovena zásada, dle níž vyloučena by byla exekuce 
pro~i státu pro jeho závazky soukromoprávní. Propůjčiti státu podobnou 
výsadu nebylo bez hl1llbckého vsažení do soukromoprávních nároků ani 
mOžno, ani v zájmu státu samého, poněvadž tím byl by soukromoprávní 
úvěr státu na dobm podvázán. S d'ruhé strany ovšem nelze stát,pokud 
mají. 'Se na něm soudní: exekucí vymáhati nároky soukrc.moprávní, klásti 
ve všem všudy na roveň osobám soukromým. Jestil a to v prvé řadě po
volá'n plni!i úkoly veřejně, tedy úkoly důltýkající Se celé státní pospoli
loMi. UspOkojení těchto veřejných státu vlastních potřeb má ovšem, byť 
I to nikde zásadně nebylo vysloveno, dle přirozené povahy věci přednost 
pře>d splněním soukromo])rávních závazků státu. To'lo stanovisko zaujal 
zákon v § 28 eX. ř. ohledně ústavů, jež, jsc-uce pod státním ďozorem, slouží 
veřejné dopravě, a v § 15 ex. ř. ohledně .exekuce na majetek obce neb 
Ústavu, jenž v:0rokem úřadu správního hYl prohlášen za veřejný nebo 
všeužitečný. To,též hledisko musí tim spÍŠebý-ti směr-o.datným při exekuci 
proti státu, poněvadž není rozumného dllvo·du pro důměnku, že by zákon 
phznati chtěl vlastním úkonum a zájmům státu ráz podružnější, než záj
mům, chráněným §§ 28 a 15 ex. ř. Dlužno .prolo i při exekuci proti státu 
trvati na zásadě, že přípustna jest jen ohledně tako,vých majetkových sou
částek, jichž použiti lze k uspokojení vymáhajídho věřitele, aniž by tím 
ohTozeny byly zájmy státní. Výrok o tom, zda a pokud tomu jest tak, 
nenáležr 'při'ro,zeně soudu, nýhrž příslušným úřadúm správ,ním. Dle zaří
zení státního hospo,daření hude výrok úřadu správního zpravidla záležeti 
v tom, že příslušný úřad Výplatu u ,pokladny poukáže nebo hledě k do
časné necpostačitelnosti státních pohotovostí poukaz odepře. Ježto však 
nezáleží ani zde na. lo,rmě, nýbrž na věci, po-stačí zajisté, pakliže příSlušný 
úřad dá i jinakým způsobem nepochybně na jevo, že má pro svůj obcr 
postačiotelné 'Pohotovosti, z nichž i soukromoprávní závazky lze uspokoHti. 
Tak stalo se skutečnč i v tomto případě, ježto ministerstvo Nár. . Obrany 
vyrozumělo vymáhajkího věřitele o tom, že již poukázalo technický' 
odbor, by celý vymáhaný peníz zaplatil. Tím příslušný úřad jasně vy
sIorviJ, že pohotovosti vnjenské správy lze bez újmy veřejných zájmů 1'0-
užHi k uspokOjení vymáhajfcího věřitele. Opak toho nebyl dlužníkem 
vůbec tvrzen, naopak dlužník j napo,tomním svým chováním dal na jevo, 
že up,otřebitelné pohotovosti vskutku má. 

Čls. 569. 

Pro zcela krátkodobé prodlenl v placení nájemného nelze použiti usta
novení smlouvy, dle níž nálemni poměr 5.e zrušuje. nehude.1i nájemné pla
ceno včas. 

(Rozh. ze di'ne 30. června 1920, Rv I 243/20.) 
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Žalují~í rranželé propachtovali žalovaným manželům svůj rozemek na 
12 let a s;ce na dc,bu od pv žních roku' 1908 až do po žních roku 1920. Dle 
pac;htov~l ."mlo·~vybyla P~chtovní činže včetně příspěvku na daú splatnú 
kazdo,rocne 1. hst{),p"du predem v bydlišti propachtujících; v (}dstavci 
sedmem smlouvy bylO ustanoveno, že nezaplatí-li pachtýř pachtovné neho 
příspěvek na daň v den splatnosti, mají propachtující právo pachtovní 
smlouvu ihn,ed zmšiti a pachtí'řům pachtovaný pozemek beze všeho ihned 
oclejmouti. Z"lovaní pachtýři chtěli původně zaplatiti pachto"\Oné za r,o,k 
1919 již v iíjnu, do.zvěděvše se však od sousedů, že propachtovatelé pach
tovného dosud nepřijímají, j'ežt'o není vyměřena válečná přirážka ku pach
tovnému, do.šli ku pwpacntovátehlm teprvé dne 2. listopadu 1919, by je 
zaplaiIh.Propachtovatelé však placení toho dne již 'nepřijali namítajíce 
o~o~děno.st, ač téhož dne přijali pachtovné placené jinými pad{tirřem, jen-ž 
vazan bY'; ~o.už smlouvou jako žalovaní. LaJ-ovaní složili pak pachtovné 
do sou dm usohovy. Zalohe propachtovatelů na vydání pozemku p r o
e e sn f s CI u·d p 'ľ v é st n 1 i ce vyhověl podstatně, poněvadž žalovaní, 
nez:rplativše ve lhůtě smlouvou určené, musí pozemek dle smlouvy vrátiti. 
O d v Ú' I a c í S'O u d žalob'll zamítl a uvecll v po,dstatě v d Ů v o, d ech' Ze 
zjištěných skutkOVých okolností plyne, že strany, uzavírajíce sml~.uvu 
pachtovní, ujednali od zákona odchylné účinky, spojené s prodlením žalo
\Caných co do placení pachtovnéhO', že si žal'olbci vyhradili pnlvll od 
smlouvy jednostranně odstoupiti, pak-li žalovaní platebnímu závazku 
ohledně pachtu nedostOjí. Nutno tudiž zabývati se otázkou, zda dne 2. 
hstOipadu 1919 žalo,vaní skutečně v .prodlení .byli. Krasnopolski ve svém 
díI:e »Rakouské právo obligační" lla stránce 182 (vydání z roku 1910) 
uv"dí, že prodlení v pravém slova smyslu předpOkládá jakési zaviněné 
po;~í~~nÍ si, směřující na neplnění závazku, a že tedy právní účinky pro
dlem len tehdy nastávají, když jest dokázáno, že dlužník svém'l závazku 
zaviněně nedostál. Tohoto předpokladu v tomto případě není. Ze skut
kových zjištění pIY'ne, že žalovaný byl odhodlán dne 1. listopadu 1919 
tudíž d~e smluvního závazkn, pachtovné zaplatiti, že byl odvrácen od 
t~hoto umY,sl,:_pr;uze, sdělením sousedů, že neměl příčiny, PTOČ by prav
dlvostl neduveroval, ze tedy Jednal bezelstně neida platiti pacMovllé jak 
smlouva vyžadovala, že tedy ,o nějakém zaviněné:m nespl:lění zú\'~zku 
včas za těchto' okolností právem řeči 'býti nemůže. Platii-li žalovanÝ dne 
2. Jistnpadu 1919 pachtovné a nabízel-li i p'ozději placení, byJi žalob~i po
vinni, ,placení )~l<o včas nabízené přijmouti. Nepřísluší jim tedy právo, 
dbvolavah se uClnku z prodlení (§§ 1333 a 1334 obč. zák). Ta okolnost že 
sdělení nebYlo vzkazem žalobclI, není rozhodná, poněvadž dlUŽilO zji;titi 
ponze subjektivní stránku prodlení dlužníka a nejedná se snad o nějakou 
n~hra.ct.u škody, .p,ři které by ovŠem Dsc>ba, od které vyjádření pochází, 
duležilou byla. 

Ne j v y Š š í so u d nevyho,věl dovoláni. 

Dů va dy: 

,Lze souhlasiti s názorem soudu odvolacího, že žalobcům nepřísluší 
pravo domáhati se .na žalovaných zpětného od'evzdán[ pozemku jim podle 
pachlovní smlc1u"Vy ze dne 16. srpna 1908 do roku 1920 po žních propach
tovanébo. Bylo sice stanoveno v článku V. télo smlouvy, že roční. činže 
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pachtovní splatna bude vždy dne 1. listopadu toho kterého roku ;oředem, 
a v druhém oclstavci článku VII., že, kdyby pachtýř rolSní činži v č a s 
nezaplatÍ'!, mají propachtovatelé právo zrušiti ihned pachtovní smkuvu, 
od,ejmouti pachtýři spa-chtorvaný pozemek bez veškeré intervcn-:::e soudní 
a dáti jej v pacht jinému a to bez ohledu na stav vzdělání a usetí. DluŽLo 
však uvážiti, lze-li z těchto, ustanoJvení smlouvy vyvoditi~ že sľuvnalá vule 
stmn smlouvaiídch směřovala k tomu, že propachtovatek mají h·ti 
oprávněni zrušiti . smlouvu pachtovn[ beze všeho i tehdy, když pachtýř 
nezaplatí pachtovného přesně v den splatnosti, nýbrž - jak se v tomto 
případě stalo - O' jed e n den později. Iiledíc ke škodlivým násblkům, 
spojeným s předčasným zrušením smlouvy pachtovní pro pachtýře, jakož 
i k tomu, že pr{)pachtovatelům z prodlení tak nepatrného dle p;·avideln.ého 
průběhu věci hmotná újma nevzejde, nutno k otázce výše naznačené odpc
věděti záporně, to tím spíše,l<clyž v prvním odstavci článku VIL pachtov!1í . 
smlouvy pro připad, že by paehtýI nezaplatil paehtovného nebo příspěvku 
na daň hned vde n s p I a t n O' s t i, bez tohe stauo,vena byla jeho povin
no,st, platiti PTopachtovatelum z těchto čistek ode dne spIatnosti do zapla
cení 6 proc. úrok z prodlení, a když podle souhlasnéhO! přednesu strau' za 
j'edenáctiletého trvání pachtovního poměru pachtovné b Ý valo pl a
cen o II o zdě j i, aniž pTopachtovatelé z toho odvodili práva ke zrušení 
paJchtovní sm~ouvy. Předpisy § 1118 obč. zák. jsou zde siee vyloučeny 
ustanovením'Í srrt-l'Ouvy, ale tolik j,de z nich přece zřejmé na jeva-, že zákon 

, přiklládá prodlení v pl"eení nájemnéhO' (paehtovného) jen tenkráte účinek, 
smlouvu rozvazující, trvá-li toto prodlení jakousi delší dobll. Z toho jest 
patrným ú mys I z á ke, n o cl á r c Ů v, že zcela krátkodobé prodlení ná
jemce (pachtýře) nemá 'oipravňovati pronájemee (propachtovatele) ke zru
šení smlouvy nájemní (pachtovní). Příčilo by se pak slušnosti" dobrým 
mravům, kdyby propachtovatel (pronájemce) ehtěl využíti pí s m en a 
s m I {) u v y ke zrušení poměru paehtovního {nájemního) z toho, důvodu, 
že pachtýř (nájemce) z příčiny jakékotiv platí pachtovné (nájemné) o j c
d i n Ý den později, než ve smlouvě jest stancveno; v tomto případě však 
tim spíše, když žalobce od jiného pach'týře dne 2. listopadu 1919 přijal 
pachtovné, neprohlásiv smlouvu s ním za zrwšencu, a když nebylo Vy
vráceno ud'ání žalovaných, že žalovaný pachtý'ř nabízel v roce 1919 pla
cení pachtovnéhO' žalobci ji'ž na počátku řiina, tento však odmítl přijetí 
řka, že ještě uení čas. Již z těchto úvah vyplývá, že soudí odvolací nep'o" 
soudil věc mylně po stránce právní, vysloviv, že žalobcům nepřísluší právo 
dovolávati se právních následků prodlení (§§ 1333, 1334 obč. zák.), aniž· 
bylo třeba obírati se spornou otázkou, zda prodlení předpokládá zavinění 
d'lužníka čili nic. 

Čis. 570. 

Proti třetím osobám, jež neodvozuji svého práva ze zabráni ,bytu by
tovým úřadem, jest vlastník oprávněn k žalobě pro rušení práVa vlast
nického. 

(Rozh. ze dne 30. června 1920, Rv I 395/20.) 

V žalobcově domě bYl zabrán byt bytovÝm úřad'em min. Nár. obrony 
a přidělen žalovaném", jenž se do bytu nastěhoval. Dle. rozhodnutí nej-
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vyššího sprivdho soudu nebyl však zmíněný bytový úřad vůbec k za
hrání oprávněn. ~romě toho zabral rozhodnutím ze dne 18 .. září 1919 
spdečný bytový úřad hyt způsobem záko,nným, nepřidělil ho však žalo
vanému, nýbrž osobě. třetí. Žalobě majitele důmu, by žalovaný byt vy
klidil,pr'olcesní soud prvé sto,lice vyhověl a uvedl co dO' aktivní 
legitimace v d Ů vod ech: Ze zjištěných skutečností plyne, že spOlečný 
bytový úřad nezjednal platnosti svému. rozhodnutí ze dne 18. září 1919 
ani vtr-či žalobci jakožto majiteli Idiomu, ani' vůči bytovémll_ úřadu, ač to 
byl" dle § 23, odstavec druhý, vládního nař. ze dne 22. ledna 1919, čís. 38 
sb. z. a TI. nejen jeho právem, ni"brž i pCivinností, čímž by zcela iistě ne
bylo došlo k této rozepři a značným útratám s tím spojeným. Povinností 
spol'ečného bytového úřadu to bylo vzhled'em k §§ 8 a 9 vlád. nař., chtěl-li 
si zachovati práv'o ze zabráni vyplývající a pqdímíněné dle § 9 odstavec 
prvý skutečným převzetím zahraného bytu v cten k tomu stanovený 
{§§ 704, 699 obč. zák.). Nebol dle § 8 cldstavec druhý musí úřad ten sta
noviti den převzetí zab1'aného bytu, proto'že tePrve tímto dnem se zruší 
dosavacdní nájemní smlouva dle § 7 o.dstavee prvý vlá,d. nař.; když tedy 
úřad ten se dle toh,o) nezachová, trvá: dosavadní smlouva nájemní dále 
a důsledkem tohO' úř"d se mlčkyvzd'ává práva ze zabrání mu vzešlého, 
zvláště když se zabrání bytu připouští jen v případech nutnýeh, takže 
zabírání bylu do zásoby je nedovoleno. V daném případě není sice zji
štěno, zdali jmenovaný úřad' skutečně převzal- byt v den k tomu stano
vený, t. ji. ,dnem 22. září 1919; avšak i kdyhy tak hyl učinil, tedy neu6nil 
z toho nutnýeh důsleclků, prolo,že doP'u~lil, že nezákclunýrn postupem byl 
byt zabrán a přidělen žalovanému, Společný bytový úřad mlčky (§ 863 
obč. zák) vzdal Se tímto nezachováním předvisů §§ 8 a 9 vlád'; nař. práva, 
jež mu dle § 7 podmínečně vzešlo ze zabrání ze dme 18. záři 1919. Ná
sledkem toho nemůže úřad tento, lim méně ovšem žalovaný tvrditi, že 
žalobce jako,žto' vlastník domu pozbYl práva volné disposice s bytem, 
jmenovitě, že by poz.byl práva domáhati se oehrany porušeného svého, 
práva vlastnického. Poměr, jaký ze zabrání a pozdějšího převzetí bytu 
povstane mezi úřadem a mezi maiitelem ,dlom'u, sluší pósuznvaU dle rřed
pisů o sm'touvě nájemní <lle § 1090 obč. zák. a násl. stOll úchylko'u, že 
k nájmu není třeba s·o,uhlasu vlastníka domll (vlastriíka bytu v případě 
§ 6 "di 8) §! 3 vlád. nař.) a že v pHčině činže, udržování a odevzdání bytu 
řídHi se jest též dle ustannvc'ní to'hot'O vlád. nařízenÍ. Žalovaný však též 
protO' nemůže z onoho zabTání bytu pw sebe žádných opravnění, tudíž 
ani oprávnění ,k námitce neďostatku aktivní. legitimaee vyvozovati, po
něvadž j"n sm lavní strany (§ 859. obě. zák.) k tomu oprávněny jsou, a ne 
též osoby mimo smlcl[Jvu stojící a poněyaďž též z vládn. nař. pro neho 
podobné {lprávnění VYV020~"'ti nelze. ·Odvo!accí sou,d zalo,bu zamítl mimo 
jiné z těchto d Ů v o' d ů;Jest zjištěno, že společný bytový úřad byt sku
tečně zahrai'. Z tcho plyne, že v doběpodá,ni žaloby stav za.bráním bytu 
se strany sp<lle'čného úřad'u bytového, trval, a liehou jest námitka žal-ob
eova, že zabrání to jest nezákonité, poněvadž byt byl přidělen žalova
nému voj'enským od'borem sq;JO'lečného' úřadu bytového, který není ku za
bÍlránll byiů po z~ikonu 'OpTávněn, nebo! má odvolací -sou'd spisy. společ
ného úřadu bytovéh<l dále proMzáno, že zabráni stalo. se tímtO' k tomu 
podle § 2 zákona ze ~:ne 30. 'října 1919 :č. 592 sb. z: a n. po zákonu opráv
něným úřadem. Je1\kož p.akjde pouze 'o zkoumání aktivní legi'timace,ne-
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sejde na tom, který ufad sporný byt žalova,nému přidělil, nehoť tato 
otázka mohla by býti jenom tenkráte řešena, kdyby žaloba úřadem k tomu 
aktivně legitimovaným byla P0dána. Právem také spatřuje odvolatel od
volací důvod nesprávného. posouz~ní právního v tom, že soud prvé sto
lice dospěl k úsudku, že se spoleČl;Ý úřad bytový zabraného, bytu dle 
§ 863 obč. zák. mlčky vzdal. K tomuto úsudku dospěl soud prvé stolice 
z té příči,ny, poněvadž společný úřad by'tový nezachoval předpisů §~ 8 
a 9 cit. zák., čímž se dle § 863 obč. zák mJ'čky vzdal práva, jež mn dle 
§ T téhož zákona pcdmínečně vzešlo' ze zab,,;ní bytu. S tímto právním 
názorem odvolací soud souhlasiti nemůže. Dlie § 16 cit. zák. může Se sice 
společný úřad bytový kdykoli vzdáti zabraného bytu, ale, vzdá-li se ho, 
musí o tom zpraviH majetníka domu a ustanoviti zároveň d'eu vrácení 

• bytu. Nebyk-li ani tvrzeno:, ani dokázáno, že by se byl spOlečný ,úřad 
hy'lový zabraného, bytu tímto zákonitým způsobem vzdal, a také nic 
v celém ří,zení na jevo nevyšlo, že byl :by nedbal předpisů §§ 8 a 9 cit. 
zák, soud prvé stolice pak v rozsudku nepraví, v čem by toto ncdbání 
cito'laných předpisů pozůstávalo, ale i kdyby tu. takové nedbání oněch 
předpisů bylo" nelze je za konkludentní čin ve smyslu § 863 ohč. zák. po
važovati a z něho vzod'ánÍ. se zabraného bytu odvozovati, poněvadž pro 
t"kový úsudek není ani věcnéh'D' ani právního podkladu. Jmenovitě ne
padá na váhu, že žalovaný' z řečeného zabrání, pro sebe žádných opráv
nění ·cdvozovati nem,ůže, nehoť už bylo vyloženo, že ža~obce není aktiVině 
legitimován, aby vůči žalovanému tuto okolnost po právu uplatňoval, když 
dlle § 10 cit zák. pozbyl' práva, samostatné disposice zabraným bytem. 

Ne j v l' š š í s o u d obnovil rozsudek prvého smďu. 

Důvody: 

Odepřev žalobci Q,právněnost ku žalohě posoudí! odvolací soud sporný 
php«d mylně. Jisto jest, že žalcvaný užívá bytu svén:ocně, neisa k tomu 
oprávněn ani sm!lollvou se žalobcem jakožto vlastníkem domu, ani spc
lečným bYlovým úřadem v Praze jakožto zaibíratelem bytu ani posléze 
poukazem ministerstva nároclní obrany. Jest o'všem pravda, že společný 
bylový úřad) v Praze j>akožto zabíratel bytu byl by též oprávněn, do
máhati se na žaňova'ném, by byt vyklidil. Hm však nikterak není řečeno, 
že by to též právo ,nepřísl'Ušelo i žalohci jakožto vlastníku demu. Toto 
oprávnění je zákonným výronem práva vlastnického (§§ 354 a 366 obč. 
zák) a není vyi]oučeno tím, že byt byl a jest zabrán společuým bytovým 
úřadem. Tímlo,orpatřenímohmezen jest žalob-ce na právech, plyno'ucfch 
z jeho vlastnictví k domu, jen potud, pokud op"tření to sahá. Nesmí tudíž 
žalobce ovšem hrániti tomu, by bytový úřad zařídil to, k čemu co zákon 
opravňuje, ahy i osoby třetí vykonávaly ohledně zabraného bytu práva, 
jež byla jimhy1(ovým úřadem propůjčena aiež, z tohoto propůjčení' odvo
zují. VůlČi nsobám, jsoucím mimo uvedený okruh, podrží však žakbco,vo 
vlastnictví sv'ou zákonnou moc a sílu. Vůd těmto. osobám nestává se 
dům, pokud se, týče byt věcí bez pána, vydanou svémoei jejich v přípa
dech, kde by bytový úřad nebo ten, kdož od něho své právo' odvozuje, 
svérnoci té čeliti ,nebyl s to nebO' nebyl ochoten čeliti. Ok'Olnost, zda by 
žalobce, jsa odsouzen k ne,činnosti, vzal Š!kodll na svéminajetku, jest lho-
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stejnou, poněvadž touto náležitostí právnÍ' ochrana vlastnictví není ni
kterak podmíněna. 

Číslo. 571. 

Zaslání složenek Vídeňské poštovní sp(}řitelny věřitelem dlužníku přede 
dnem 6. úno.ra 1919 neopravňuje ještě dlužníka, by po. to.mto dni použil jich 
ku placení tuzemskému věřiteli. 

(Rozll. ze dne 1. července 1920, E~v 1 318/20.) 

Firma A. a firma B., obě v Čcslmslovenské republice, byly po téta 
v obchodním spojení. Firma A, byla do.davatelko.u, firma B. odběratelkou 
zboží. Bylo zvykem, že oidběratelka platila fakturované kupní ceny slo
ženkami Víde,ňské po-štc,vní spořitelny, u níž prod"vatelka měla "čet, 
jehož číslo :bylo též na faktwrách červeně předtištěno. KoncGm ledna 1919 
zaslala prodatclka kupitelce na její žádost za,se větší po"et složenek Ví
deňské poštovní spcfitelny, z nichž dvou použila kupit elka dne 24. února 
1919 na vyrovnání faktur, obvykle upravených, ze dne 15. ledna 1919. 
Neuznávajíc vzhledem k nařízení ze dne 6. února 1919, čís. 57 sh. z. a n. 
poukaz ze dne 24. února 1919 za vyrovnání faktur, žalo,vala firma A. 
firmu B. O zaplacení fakturované kupní ceny. Obě niž š í stOo ti C e 
zamítly žalobu, poněvadž žalovaná firma vzhledem k po.savadni, dlouho.
leté zvyklosti stran, ku značnému počtu složenek, jež byly jí koncem ledna 
1919 zaslány, a vzhledem k 'o,bvyklému předtisku na fakturách ze dne 
15. ledna 1919, právem měla' za: to, že jest přáním žalující firmy, hy pb
ceno bylo, způsobem, ,dlo té doby obvyklým. 

Ne j VY' š š i s o- II d -odsoudil žalovanoU' firmu k za}Jlace"ní zažalované 
po.hledávky v korunách československých prolti, tomu, že žalUjící firma 
zpět na ni poukáže d<Ybmpis Vídeňské poštovní spořitelny. 

Důvody: 

Jest otázkou, zda žalovaná hyla ještě p' o. 6. ú nor u 1919, kterého,ž 
dne vládním nařízením z téhož dne čís. 57 sb. z. a n. vyhlášený zákaz, 
převá,dlW peněžité pohledávky v korunách splatné do území Čsl. repu
bl'i:ky, plJsobnosti nabyl - c,právněna slolženkami Vídeňské poštovní Spo.
řitelny platiti a zdali se tedy tímto pla.cením N:bewvala. Po náhledu do.
volacího soudu dlužno otázku záporně zodpověděti. Třeba že zaslánim 
slOženek hy'l:a žalobkyně k tomuto způsobu placení svolila, rozumělo se 
přece samo sebou, že s tím sTozlmléna Jest jen za 'stávajících: poměrů 
(rebu's sic stantibus), jež jí zaručovaly, že placení to bude plnoeenné. 
Když však se poměry citovaným nařízením "měnily tak, že placení toto 
znemo,žňovalo žalobkyni, slo'ženýmii penězi pm oblast Čsl. republiky dis
pono'Vati, a tím' stalo, se méněcenným, měla si žalovaná uvědomiti, že lest 
žalobkyni povinna k p é čiř á d n é h o o b,c hod nj k a (čl. 282 obelL 
zák.), a měla se zacho,vati tak, aby žalO'bkY'l1i nevzešla žádná újma, a'by 
tedy tato, obddela placení plnocenné a mohla slo.,ženým obnosem volně 
disponovati; t. j. žalovan:l nebyla více oprávněna platiti na konto žalob
kymě u Víďeňské poštovní spořitelny, poněva'dž předpoklad, pod kterým 
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žalohkyně s tím srozuměna byla, minul, a platila-li tak, jednala proti 
sa'dč věrnosti a víry, na níž se veškeren obchod zakládá. Placením 
se tedy závazku nesprostila a musí dluh proti, zpětnému poukázání slo
žených peněz zaplatiti znovu, a to dle předpisu § 6 zákona ze dne 10. 
dU:bna 1919, čís. 187 sb. z. a n. v Kč,' poněvadž, pchledávka je splatna 
v olblasli (;eskosl'Ovet)ské republiky. 

Čís. 572. 

I když věno požaduje se teprve po opětovném provdání se. vyměří se 
dle jmění a stavu povinného v čase prvého sňatku se zřetelem k nápo
tomnímu snad zhoršení se majetkových poměrú povinného. 

(Rozh. ze .dne .7. července 1920, Rv I 402120.) 

Anna, PO! rodu R-ová, provd'ala se nejprve za Ludvíka S., a ovdo
věvši, vešla v nový sňatek s I";i1ntiškem V-em. Teprve po té dožadovala 
se soud,ně na rodičích věna. O k r e sní s o u d vyměřil věno, pOdle ma
ietkových poměrů rodičů v čase druhého sňalku. Rek u r sní s (Hl d 
zrušll usnesení prvé stolice a nařídil jí, hy, doplníc jednání, znovu ro:z
hodla. O ů vod y: DIe § 1220 O'bč. zák. jsou rodiče po'vinni dáti dcerám 
při jich provdání se věno, svému stavu a jmění přiměřené. Nárok na p-o~ 
sky-lmItl věna vzchází uzavřením sňatku a jeho rozsah určují tedy ma
jetkové a rodinné poměry osoby k dotaci povinné v době uzavření sňatku. 
Obdržela-li dcera při sňatku od rodičl! jednou' již v,čno tehdy přiměřené, 
není oprávněna později j když se majetkové poměry rodičů podstatně 
zlepšily, činí,ti nárok na zvětšení věna; cna. může toliko' žá,datidoplnění 
věna, nebylol-li jí tehdy .poskJ"tnuto v přiměřené výši. Tyto zásady vy
pl'ývajÍ zřejmě z ustauo,vení § 1220 obě. záJk. cr mají podklad také v tom, 
že věno, jed1J01I poskytnuté, Po smrti manžela vrací se pravidelně man
ž<Jtce V~ 1221 obč. zák.) a že dcera má ještě zachovaný nárok na dědický 
poklid se týče p(Ninný díl z pozůstalosti po svých rodičích. V tomto pří
padě ustanovil soud prvé stoUce výši věna dle nynějšího stavu majetko
vého rodičů Anny S-ové opět provdané V-ové, to však dle shora uve
d:eného není správnÝm a bude tudíž na soudil prvé stolice, ab~"nejprve 
přlměřeným způs·"bem (§ 1221 obč. zák.) zjistil majetkové a rodinné po
měry, manželů I'rantiška a Antonie R-ových v době, kdy porprvé se na
vrhovatelka provdala, totiž za Luc!víka S-a, zejména, jaký měli tehdy n:a
je'tek movitý a nemovitý, zdali zadlužený či Čistý, v jakém rozsahu tehdy 
živnost hostinskou a 'řeznickou provozovali a. s ja'kým asi výdělkem a 
lwlik měli tehdy dítek, jakého, stáří, jakého pohlaví a jakého za'Opatření. 

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

DlÍvúdy: 

Podle § 1220 obč. zák. jSOú rodiče nevěsty, povinni, dáti jí pn )eJlm 
~rDvdánÍ se v~no, přiměřené její'oh stavu a jmění, nemá-li nevěsta k tomu 
jmění vlastního; dle § 1223 obč. zák nevěsta, jež věno své, to,tiž věno, 
jaké jí v době .provdání se náleželo dle stavu a jmění rodičů, již obdržela, 
není oprávněna,. žádati nové věnO, a to ani v případě, kdyby se provdala 
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po druhé. Rodiče isou tedy již při prvním prc'vdání se své dcery povinni, 
dáti jí přiměřené věno; v ·této době nárok vzniká a stává se splatným. 
Neobdrží-li dcera hned v této. době buď žádného věna nebo ,neobdrží-li 
ho v přiměřené výši, neztrácí, firn sice' zákonného nár,oiku na věno nebo 
na doplnění jeho, ale původ'ní rozsah dotační povinnosti r,odičů se nezmění 
postupem času. Rodiče jsou tudíž, i když dcera žádá za zřízení nebo do
plnění věna teprve později, povinni vyhověti této žádosti podle stavu a ma
jetlm dte dohy jejího prvního provdání se. Zdali d'omáhá se věna Dokud se 
týče doplnění jeho, tlolmd jest ještě provdána za svého prvního ~~nžda, čl 
teprve, lod'iž uzavřela manželství nové, jest vzhledem na to ncrozhodno. 
Nežádala-li dcera věno hned v doM prvního provdání se, ný,brž teprve 
poz;ději a majetkové poměry wdičů nejsDi\l v této pozdější době talmvé, 
wby mohli jí věno dáti, tu ovšem sluší na tyto' pozděiší majetko'l'é poměry 
md,čů vzrti zřetel, poně,adž podle § 1221 obč. zák. vymáhání věna nesmí 
vésti ke zničení hospodářského bytí rcdičů; zákonná povinnost, zapra
vovati náklady, spOjené s vydržováním společné domácnosti manželů, 
stíhá v tomto případě ,výhradně a plnou měron manžela. Avšak takového 
případu zde není, nebol rodiče žadatelky, manželé R-ovi, neiso~ toho 
času v nepříznivých maierkových poměrech. 

Čis.573. 

DobrOvolné propachtování dražbou dlužno pro sporné nároky posa
vadních pachtýřů na další pacht odlOžiti a určiti jim přiměřenou lhůtu 
k žalobě s tím, že jinak dražba se provede. 

(Rozh. ze dne 7. červenCe 1920, R I 429/20.) 

V pOzilstalostní záležitosti po Václavu P-ovi povoleno k návrhu dě
diců dobrovolné propachtovánC pozůstalostních pozemků veřejnou draž
hou. Pozemky 'b'l"lly ,do té .doby V pachtu Josefa M. a hna A. Tito zvě
devše 'O povolení dobrovolného, propachtování dražbou, učinili návrh, by 
ďražha byla odložena, ježto jejich pacht trvá až do roku 1922. O k r e sní 
soud návrh zamítl, reku,rsní soud <lraŽ'bu odloží!, o,dlůvo,dniv 
to' takto: Kdežto stěžovatelé tvrdí, že jim zůstaviteT pozemky, jichžpr'O
pachtování dohroval,uou dražbou má se dne 2. června 1920 kOQ1ati, pro-' 
pachtoval až do roku 1922, namítá vdova jménem vlastnírn a jménem 
nezL dMiců, že to pravdou není a že tudíž jest oprávněna se svolením 
pOzllsta]oostního a pC<fuče.nského soudu 'pozemky ty propachtovati. Tuto 
spornou otázku lze ale vedle § 2 čÍs. 7 pozůs!. pat řešiti toliko sporem. 
Dříve však, než řízení sporné bu,de skončeno, nutno s propacht.)váním 
pozemkú seĎkati, aby tím stranám a zeiména nezl. dětem nevznikla ma
jetková škoda (§ 2 a 12 pceůst. pat. a anal. 42 ex. ř.). 

N e i v y š š í s o' u d potvrdil usnesení rekursního soudu s tím, že J o'sef 
M. a Jan' A. se vyzývají, by se do jfdnoho měsíce vykázali, že podali 
žalobu na uznání smluv pachtovních, ježto jinak by povo.lená iH draiba 
byla provedena. . 
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Důvody: 

No'vé propachtcvání pozemků dotýká se práv pachtovních tvrzených 
Josefem M-em a Janem A-em k těmže pozemkům a poněvadž tito ůčast
níci o povolení dražby- vyro~uměni nebyli, nemohlo shora uvedené I)OVO

luHGÍ usnesení okresního saudu proti nim nabýti právni mod. Poněvadž 
Josef M. a Jan A. tvrdí, že jejich, práva pachtovní trvají až do roku j 922, 
bylo by před rozhodnutím této 'Otázky nepřípustné, aby se tytéž 'Pozemky 
pyní propachtovaly veřejnou dlražbou, oož by mchlo vésti k novým spo
rům, kterými by i oba nezleti1ci po,škozeni býti mohli. Bude tedy nutno 
vyčkati výsledek sporu, kterým oba zmínění pachtýři chtějí svá práva 
prokáJzati. V, tom směru má rekurentka pravdu, že nelze s provodením 
povolené dražby čekati bez ohmezení a ponechati jmenovaným pachtý
řům na vůli, chtějí-li žalobu na uplatnění svých práv podati čili nic. Bylo 
tedy sice usnesení v odpor vzaté, které jinak zákonu odpovídá, rc,tvrzeno, 
avšak s tim dodatkem, že se ,nynější pachtýři vyzývají, aby se do Jcd
nohol měsíce vykázali, že žaTIobu na uznáni smluv pachtovních poda1.i, 
jinak by, povolená již dražba hyla, provedena. 

Čís. 574. 

Ustanoveni § 544 obč. zák. a § 208 písm. a) až c) voi, tl'. zák. pozbyla 
ve státnim územi Československé republiky účinno.,ti nejpozději dnem 
4. lio.topadu 1918. 

{Rozh. ze dne 7. července )920, I;: I 435/20.) 

K pozůstalosti p'o Anně C., zesnulé dne 3. dubna J Y19, přihlásili ,e ze 
zálmnajejí dva synové Viktor a Zdeněk a byly tl'to děd,cké přihlášky 
na soud přijaty. Pro třetího, nezvěstného zůstavitelčina syna Rudo,lfa 
zřízen opatrovník, jenž za opatroVance přihlásil se k poztlstalosti ze zá
věti. Dříve, než f'Ozhcdnuto' o této přihlášce, vyslovil pn z úst a! o s t n í 
S'O U di k návrhu přihlásivšiCh se dědiců Viktora a Zdeňka· C., že nezvěstný 
Rudolf C. nepřichází v úvahu jako účastník pozůstalosti a že, jakmile roz
hodnutí to nahude moei práva, bude s nstatními přihlášenými dědici v 1'0-
zůstalostním řízení pokračováno, neboť ohledně shora jmenovaného zůsta
viteldna nezvěstného syna Rudolfa, který dle rozsudku garnisonnihq 
soudu ze dlle 19. června 1912 byl pro sběhnutí a zločin podvodu odsou.zen,' 
platí ustanovení § 208 písm. e) vcj. trest. zák., dle něhož ono jmění, jež 
sběhn až ,dlo jehOl postižení neb návratu z titulu dědictví, odkazu neb da
[(}vwní na případ smrti v obvodu tohoto státu' připadne, má se dáti oněm 
zákonným ,dědicům, kterým by bylo, připadlo, kdy.by se sběh nápadu nebyl 
dožil, a ježto dle § 544 obč. zák. může způsobilost děditi pouze podle času 
skutečného nápadu ,býti ur(enaa tímto časem jest praVidelně ílmrtí zústa
vitele, lze soudu dle § 703 obč. z;'uk. v řízení pozůstalostním pouie posuzo
vati, zda zůstavitelčin syn RudoU V době dědického: nápadll by.l' způsobilý 
děditi .. Nezáleží tudíiž na tom, zda se týž vrátil: čili nic, a nezál'eží dále na 
tom, hude-li mu amnestie u,dělena čili nic, poněvadž způsobilost děditi jest 
dle uvedených předpisů zákonných posuzovati pouze podle dohy nápadu 
dědiCkého. K: tom1l'toprávuímu úsudku dospěl soud v úvaze, že úmrtím "u-
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stavitel'ky ostatní její synové nabYli výhrad,néha práva dědického a tato 
nabytá práva jejich nemchou býti dodatečným a'ktem milosti dotčena. 
Vzhledem k tomu, že pOlbyt zůstavitelčina syna Rudo,lfa je neznámy. bylo 
sice potřebí zřÍ'diti mu opatrovníka k hájení jeho zájmů a byla také tímto 
v je'ho zastoupení přihlá>ška dědická podána, avšak dědická přihláška tato 
nebyla dosud na soud přijata. Co se tkne údaje opatrovníka, že rozsudek 
gamisonního soudu byl neplatně vynesen, nemůže v případě daném pa'd:ati 
na váhu. ježto není věcí soudu pozústalo'stního Posuzovati zda rozsudek 
vo:ienským sou,dem jedncu právoplatně vynesený je platnÝm či zda jest 
vzhledem na vadnost řízení neplatným, nebG! tato otázka musila by býti 
řešena Pouze příslušnými úřady voj.enskými. K' r,ekursu Gpatrovníka Cl 

jednoho z věřiteJrJ:i nezvěstného Rudolfa C. r e ,k u r sní s o u d usnesení 
p'Dzůstalo'Stního sOludu zrušil a uložil mu, hy ve věci dále i>ednal a znovu 
rozhodl. D ů vod y: Dle § 2 čís. 7 nespGrného patentu nemá soudce v ne
sporném řízení ukvapeně rozhodovati o právu stran a má dle § 2 čís. 5 
téhož nesporného, patentu všechny okC<l1l'osti, které na rozhoclnutí soudu 
b~ vliv .~í,ti mohly, ,z moci úřední vyšetřiti a všechny potřebné Jistiny, 
Je,z k bhizslmu vy'Svetllel';í sloužiti by mohly, vyžádati. V tomto případě 
Jde ~' to" zda I;:udol! C. nasledkem sběhnuti ztratil zPllsobilost býti dědicem 
v tete pozůstalO'stní věd. Poněvadž od vydání rozsudku garnisonního 
soudu ze due 6. čorvcnce 1912, jehož pravoplatnost 'Ostatně jest spornou. 
nastal~ událo'Sti, dúsledkem jichž v řiinu 1918 utvořena byla Crskoslo
ve~s~a republika .a pozdeji i I;:akouská republika, nezůstaly události ty 
ZWJ'lste beze vlIvu 1 na. llstanoNení § 544 obč. zák. a výklad jeho a zejm'éna 
uvažovati n:l'ní dlužno, zda shěhnutí i v jiném státě spáchané lze p'ova
žovat~ za dúvodl k vyloučeni z dědictví ohledně jmění, jež v republice naší 
Jest predmětem projednání pozllstalosti, i když by šlo o státního občana 
~e,skoslovenské republiky.. Ohledně Ruclollfa C. potvrzeno j'e, že je ob
c~?en: rePll?bky Ceskoslo'venské, jillde se tvrdí,. že týž nenabyl státního 
pnsluse,n~tvl v rep;lblice Ceskoslovenské a že stal se občanen! Ameriky 
a konecne )lDde opet se tvrdí, že týž svo,u plnoletostí dne 9. ,dubna 1911 
se stal rakoush'll1' pří'Slušnfkem jure proprio. Otázka státni příslušnosti 
Ru'~olfa .c. mOlhla by však při výkladu § 544 obč. zák. v úvahu přicházeti, 
10 tlm Vice, když nymí ve stížnosti se tvrdí, že Rudolf Č. byl pro sběhnutí 
amnestován podle usnesení zatimního národ.niho shromá7Jdění nemecko
rakouského ze ,dne 14. listopadu 1918, čís. 25. Je pmto na prvém soudci, 
by uesP,ome dříve zjistil státní občanství Rudolfa Č., by zjistil dále, zda 
cllo,:any rozsudek vojenský je právoplatný a v republice naší vyko'na
telny a zda Rwdolf C. byl účasten amnestie zatímního národnulC shrc
m,áždění ,němeoko-rakouského ze dne' 14:·!istopadu 1918, čís. 25. I jinak 
vsak dlosavá,dní pozůstalostní řízení je vadné a neúplné. Viktor a Zdenko 
C; přilll~siJj se k pozůstalosti ze zákona a to oneu bezvýminečnč tento 
vymm~oně. Naproti tomu. přihlásil se opatrovník nezvěstného Rud~lfa C. 
k ~?zustalosti ze závěti, výminečně. Tato přihláška není dosud soudem 
vYrfzena, ač od vyřizení jejího závisí, zda má scnd poslupoNati dále dle 
§ 131 nesporného patentu čili nic. Také není dosu,cL rozhodnuta ótázka zda 
poslední vůle je závětí, či dovětkem, zda od zákonných dědiců je uz~ána 
za, pravon a. platnou a zda není tn snad {):dpomÍ'Ících si phhlášek "IBdj
ckych, úhledně nichž řízenI dle § 125 a, násl. nesp. pat. zahájiti by se rhělo. 



400 

Ne j v Y š š í s O u d nevyhověl dovolacímu rekursu dědiců Viktora a 
Zdeňka C. 

Důvody: 

Oprávněnost věřitele zůstavitelčina syna Rudolfa k rekursu proti usne
sení pozůstalostního SOUdiU vyplývá z § 9 nespoiTného řízení a z úvahy. že 
stěžovatel byl ,by na svém právu na uspokojení citelně dotčen, kdyby jeho 
dlužnlk měl z účasti m pozůstavším jmění zůstati vyloučen. Nehledí'c 
k tom,1 jest ře.čená otázka v tomto případě zcela p()družného; významu, po
něvadž zrušovací usnesení rekursního soudu stalo se též k rekursu opa
tro'Vníka řečeuého zůstavitelčina syna a Q oprávněnosti opatro,vníka k re
kursu nemůže přirozené býti té. nejmenší pochybnosti. Ve věci samé nutno 
především vyřešiti otázku, zda ustanovení .§ 544 obč zák. a související 
s ním ustamovení § 208: c) voj, trest. zák. platilo. v tuzemsku v čase dě
dického nápadu jalmžto čase rozhodném pm otázku dědické způsobilosti 
(§ 545 obč, záJk.). V tomto čase to jest cine 3. dubna 1919, kdy zůstavitelka 
zemřela (§ 545 obě. zák.), řečené ustanovení v oblasti státního území čsl. 
republlky více neplatilo. Dle čl; 2 zákona ze dne 28. října 1918, čís. 11 sb. 
z. a n., zůstaly o'Vš.em veškeré 'closavádní zemské a říšské zákony a .na
řízení prozatím v platnosti. Tato zásada působí však se samozřejmým 
obmezením, že posaváJdní zákonné předpisy trvají na dále potud, pokud 
j&o/t srovnatelny s nově utvořenými státoprávními poměry. Tyto porr.ě,y 
pak nedov-olu'j'í, hy řečeným ustanovenlm přiznaola se na dále pilsobnost 
v území Cst republikY. Ustanovení § 208: c) voj. trest. zák. pochází 
z dohy před prosincc.vOu ústavou bývalého rak. lIher. mocnářství a zú
stal<l po dualistické ústavě tohoto mocnářství postupem časn obmezéno 
]Jouze na příslušníky společného vojska a válečného, lo,,!stva. Tento Zlt
statek nemoďernost; děkoval svou existenci okolnosti, že zákonná úprava 
práJvnkh poměrů společného vo,jska a válečného loďstva vyhražena byla 
.~le § 1 základního zákona státního ze dne 21. prosince 1R67. čís. 146 ř. z. 
(§ i: B) jako splOle6nfr záležitost obou polo'cin bývalého rak. uher. moc
nářství a obecně známá řevnivost obou těchto polovi1 dovedla umrtviti 
snahy po zmodernisování vojenského trestníhJ práv." pokud jednalo se 
právě o přfslušníkybývalého společného 'ojska a válečného 10Jstva. 
Pokud ·tímto poutem nebylo spjato, ·dalo zákonodárství oboll polovin 1>ý
valého rak uher. mocnářství slechu hlasům, vola:ícím po náprav:.! v tcn 
rozum, by zrušeny byly posavádlní předpisY, ,edle nichž iakožto núsledek 
odsouzení pro jislté trestné činy nastávalO' ohmezcní slQukromoprávní způ
soMoosti k právům a právním činům. Uherský trestní zákon o zl.}činech 
a přečinech ( článek V. zákona z roku Ig78) nezná řečeného následku 
trestního odsouc,oení, trestní novela ze dne 15. listopadu 1867, čís. 131 ř. z. 
odstranila jakožto následek trestního odsouzení ztrátu llokud se týče uob
mezení občanské způsohilosti odsouzencovy k právním činům. O ustano
vení § 544 obč. zokona! a souvisejícím s nim ustanovení § 208 a), hl, c) 
voj. trest, zákona novela se nezmiňuje " to pr-JÍG, že toho ':asu nebylo 
osob "ojenský·ch, jež uepatřily,by k společnému vojsku nebo námořnictvll, 
totiž které by patřiIydo svazku zeměbrany nebe domobrany, a 7ákonú
dárství ohledně prv řečených osob dle říinov·'h'j diplomu z roku 13hQ, 
pokVIC! se týče únorové ústavy z rokn 1861 říšské radě nepříslušelo. Jak
mile však přikwčilo se roku 1868 V Uhrách a rolm 1869 v bývalých k~á-
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~ - --a -ze:n.íc~ na~ říš~ké rad~ zastoupen)rch ku pronikavější. organisa~i 
zeme~:any', pn cemz zakoundarství obou polovin bývalého rak. uher. 
m~cn,arstvl bylo samostatným, použilo, obojí zákonodárství své volnosti 
zeJmena k tomu, by- v naznačeném směru zmodernis'ován byl vOjenský 
trestní, zákon i pro příslušníky zeměbrany. Tak oběžníkem ministerstva 
zemsk,: obrany z:. dne 23. června 1871 pres. čís. 261 (věstník ministerstva 
zems~e obrany CIS. 16) publikována jakožta závazná i pro zeměbranu 
trestm novela z roku, 1867. Další závažný krok učiněn pak zákonem ze 
dine 2. dubna 1885, ČIS. 93 ř. z., o výkonll soudní právomoei nad země
branou. Dle § 1, odstavce druhého tohoto zákona neplatila pro zeměbranu 
ustanovc;lÍ ;:ojenských trestních zákonů, pojící k trestnímu odsouzení 
obmezem obcanské způsobilosti k právům a právním činúm. Tento prá'vnÍ 
stav nedoznal změny branným zákonem ze dne 5. července 1912 XI 's '?8 v" ,L.. • 1 .... 

r. Z. a p·oJrval az do státního převratu. Podo,bně bylo tomu u pří.,bšdků 
uher. zet;těbran~. Také příslušníci domohrany, pokud podrobeni byli zelr,ě
branecke trestm pravomoci soudní, ušetřenr byli řečeného násle::.lku tr('~t
ního, ~odsouzení (§ ? voj. trest. řádu pro zeměbranu a uher. zeměbran~). 
~otez platIlo ~le zakona ze dne 25. prosince 1894, čís. 1 ř. z. na rok 1895 
(, 10) 1 pro cetmetvo. Ba 1 pro bosensko-herecgovinská vojska přijato 
~~:,ho,dnutí,:, bývalého rakouského císaře ze dne 27. září 1882 (oběžník 
f1~skeho mlm:'tcrstva války ze dne 16. října 1882 odst. 4 čís. 2318, normo 
vest. ku,s 39 ~ís. 113) t'O.též ustanovení, iaké pojato do ~ 1 odstavee druhý 
eltovaneht~ zakona z ;oku,1885. Byl tedy v čase státního převratu právní 
~tav ~ ten, ~e obmezem obcanské zpusobHosti k právům a právním činllm 
Ja~o:!o l1~sled'ek, tres~níbo odsouzení trval při ztrnulosti bývalého spo
lccl1eho zakonodarstvl pouze pro ty příslušníky brauné moci, kteří od
s?uzem by;], sondem spolcčnébo voj1ska. Poněvadž pak 'pro brannou moc 
Gsl. ::epulbl!kY odshauěn byl rozdíl mezi stálým voiskem a zeměbranou, 
Jsaprekonan Jedn~!ltostí této branné moci a poněvadž § 2 zákona ze dne 
2., hsto:pad\J,1~18, CIS. 6 sb. Z. a n., výslovně ustanovil, že rD2ldíl mezi or
g~ny . sP,oleeneho VOjska a zeměbrany, k trestnému stíhání pov-olan}'ll11, 
prestava, nutno za to mí,ti, že nejpozděj'i dnem 4. listopadu 1918 jakožto 
dnem v~déz řečeného záko:na před\pis § 544 ubč. zák a § 208 a) až c) voj. 
trest; zakou.a pO'Z.~y~ ve státním území Cs!. republiky působnosti, ježto 
lozdtlu ,meZI spoleonym vodskem a zeměbranou' více není a bylo by proti
s,:,:yslnym, by zaostalost dualistické soustavy bývalého rak. uher. moc
narství by.la nyní dokonce rozšířena na celou hrannou mOc Čs!. rcpu
bl,k~: tedy i ua ty její přísl'ušníky, pro něž by dříve jakožto příslušníky 
zemebrany hy'la ~e~lati1a, jsouc odstraněna z:'lkonoclárstvím 1 té i ·oné po
lovmy, pokud prave melo ruku volnou. 

Vy.chází-Ili se z vyUčeného právIif.ho· ~názoru, není ovšem zůstavitl.:lčin 
s,~ R.udolf z účasti v pozůstalostním řízení vyloučen, aniž by třeba bylO 
vy~:trovati pravoplatnost rozsudku posádkového soudu, a okolnost, zda 
Je ,ucastcn a~ncstle a Cs. státním oh-čanem, nehledíc ani k tomu, Ž.c ona 
o!~zk~ lest JIZ usnesením divisního soudu v Praze vyřízena a čs!. státní 
pnsl~sn~st řečeného nápadníka dědictví v dovolacím rekursu výslovně 
se pnznavá. Jinak arciť je i při řečeném právním. názoru nutno a zákonem 
-o;podstatl1ěno, by pozůstalostní soud zach'Oval se dle poukazu soudu re
kursního. 

Civilní rOlhodnutl U. 26 
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Spory o zrušení platně uzavřené nájemní smlouvy Datří bez ohledu 
k hodnotě sporného předmětu k výlučné věcné příslnšnosti sQudůokres_ 
níeh (§ 49 čís. 5 i. n.). 

(Rozh. ze dne 7. července 1920, R I 448/20.) 

Tvrdě, že platně uzavřená nájemní sml'Ouva byla napotom souhlasnou 
vůlí sír.an r'O.zvázána, dOlmáhal se prornajímatel prcti nájemci žal0'bou 
II okresního soudu vyroku, že' nájemnf smlouva je zrušena a nájemce po_ 
vinen najatý předmět vrátiti. O k r e sní s o II d k námitce žalovaného 
oejmí·tl žalobu pro vécnou nepříslušnost, poněvadž předmětem SPOiYU jest 
jsoucnost nájemuí smlouvy a hoduota jeho 1000 K převyšuje. Rek u r sní 
s o u d zamítl námitku věcné nepříslušnosti, poněvadž nejedná se ve sporu 
o jsoucnc,st, nýbrž o dalšÍ' trvání nájemní Simroruvy a není zde prD'Ío mís ta 
pro výjimku z pravidla § 49 čís. 5 j. n. 

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

Důvody: 

Pro spory ze smlu~ nájemních je výllučná věcná příslušnost soudů 
okresních pravidlem, věcná příslušnoM, ·d;ělená dle hodnoty sporného 
předmětu mezi SbcrroiVé soudy prvé stolice a soudy okresní je výjinikou 
z onoho praiViďla (§ 49 čís. 5 j. n.). úmyslem zákona bylo, by ohledně 
v,ěcné př'Íslušnosti ve vě'cech nájemních zůstalo zásadně pn posavadnÍm 
stavu právním. tlledíc pak k tomu, že dle § 1 cís. nařízení ze dne 16. 
listopadu 1858 Čí,s. 213 ř. z. přikázány byly k věcné příslušnosti soudů 
okresních veškeré spory ze smluiV nájemních, a hledíc k tomu. že vy ji
mečné právní předpisy uedopollšlějí, by jich obdobně bylo používáno, 
nutno výjimky, připuštěné z řečeného praiVidl'a v § 49 Č. 5 j. 11. vykládati 
přesně a způsobem obmezujícím. Z těchto výjimek přích"zí v tomto' příe 
p"dé v úvahu ustanovení § 49 Č. 5 j. n., dle něhož dle hodnoty sporného 
p,ředmětu ro"dlělcna jest věcná příslušnost mezi sborolvé soudy priVé sto
lice a ,oikresní soU'dy při sporeeh ze smluv nájemních, jež týkají se jSouc
nosti nebo nej'soucnosti s'mloLJvy nájemní. I jedná se IQ to, které spory, ze 
smluv nájemních to jsou, jež tSrkaií se jsc(ucnosti nebo nejsoucllnsti smlou
vy nájemní. Jest zde .možným dvojí výklad. Jeden, jenž jsoucností smlou
vy rozumí právoplatný její, vznik, druhý, jenž pod tento pojem zahrnuje 
jedinak právoplatný vznik smlouvy, jednak další trvání smlo'uvy, co do 
jejíhC1 pl'atnéhn vzniku nesporné a nep'Dchybné. Onen výklad ohmezuje 
řečenou výjimku § 49 čís. 5 j. n. na žaloby určoiVaCÍ:. domáhající se roz
suJdlm o tom, zda smlouva platně vznikla, čm nic, a zda tudíž zde jest 
čill nic. Druhý výklad rozŠÍ'řnje výjimku i na spory o nápotomní zrušení 
smLoniVY pla,tne nzaiVřené. Doslov § 49 Č. 5 jl. n. 0\ sobě může oiVšem krýti 
i ten i onen' v1rkla.d a nu1no proto uvážiti il jiná související ustanovení 
zákona, by umožne,no, bylo, ro·zhodnoutj, se spolehlivě pro: ten neb onen 
výlk}ad. Ty tu úvahy vedou pak ku iVýsledkn, že výrazem jsoucnost ná
Jemní smlouvy míněn jest jen její 'Pravoplatný iVznik a nikoli též další její 
trvání a že proto výjimečné ustanovení § 49 Č. 5 i. n. nelze rozšiřoiVati 
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~~~=-""'''"'' O' zrušení smlouvy právo,platně u:zavřené. V tomto" smyslu užívá 
zákon řečeného výrazu v §§ 228 a 236 e. ř. s. a týž smysl přikládá mu 
zejména 1: v sam,é jurisdi'kční nor:mě~ rozeznávaje v § 88, odstavec prvý 
j. n. zcela přesmé mezi žalobami O' zjištění jsoucnosti ncbo nejsoucnosti 
smlouiVY a žalobami o její zrušeni. Než Ť předpis § 49 Č. 5 j. n. sám při
kazuje iVýlučně k druhové příslušnosti okresních sondůprávě ty nejča
stější spory o zrušení nájemní smliouvy, totiž spory O' výpo>věď a předání 
nebo' převzetí naj'atého předmětn, tedy, případy, kde platně uzavřená 
smlouva nájemní zrušuje se, by1a-li uzavřena na dohu ne'určitou, výpo
vědí a, byla-li uzavřena na dobu určitou, žalobou O' \Trácení neho, pře
vzetí pronajatého předmětu. I nelze porozuměti, proč by zákon, kdyby 
v §" 49 čís. 5 j. n. výrazem j!soucncrst anebo nej-soucnost smlouvy rozuměl 
též další trvání anebo zánik platně uzavřené smlouvy, byl dle toho, v jaké 
formě a z kterého důvodu uplatňuje se zrušení smlouiVY, iV je,dněch a to 
nejčastějších pHpadech pak připouštěl tuto phslušnost jen při nižší hodnotě 
spornéhOl předmětu. Máť zajisté forma řízení a povaha zrušovacího dů
vodu pro vymezení příslušnosti virznam podřízený a, pokud povahou 
zrušovacího důvodu podmíněna jest urychlenost řízení {§§ 1117 a 1118 
obč. z·ák), lze nadíti se jí spíše u sorr:du okresního, j.a'k zákon sám vy
cházel z tohoto hlediska, roztřiďuje iVěcnou příslušnost mezi soudy okresní 
a sborové SCiclldy prvé stolice. 

Čís. 576. 

Liknavý dlužník práv jest věřiteli i ze škody, jež pro liknavost po
vstala zn2hodnocením jistiny. 

(Rozh. ze dne 7. července 1920, Rv I 282/20.) 

Odmítuuv nabízené zapravení pohledávky 15.000 K v korunách ra
kousko-uherských, žaloiVal tuzemský věřitel Drážďanského dlužníka 
v ro'ee 1920 o zaplacení 15.000 Kč, opíraje se jednak o to, že. splniště zá
vazku jest v Cechách, jednak o to. že dlužník jest již od 15. hřeZ1l~ 1915 
v prodlení. Strany udaly sonhlasně, že dle úmluiVY z roku 1913 měl se 
jejich právní poměr posuzovati dle práva rakoluského. Obě niž š i s t o
l i c e llznalyclle žalobni žádosti, přiklionivše se, každá s jiným ndúvcd
něním, k žalobcovu stanovisku, že splThištěrn závazku byly Teplice v Če
chách. 

Ne j v y Š š í s o ud nevyh'OiVel dovolání. 

Dli, vo<;ly: 

Nelze ovšem souhlasiti s náz·o,rem prvého soudce, jenž za to má, že 
splniště 'bylo v TeplIcích, nebo! iV dlnžnlm úpise z ll. března 1912 nic 
se o tom nepraiVí a ve smíru ze dne 15. led"a 1913 praví se jen, že případ' 
p.osuzova'Íi jest dle rakouského práiVa, a že se strany podrobují přísluš
,'Osli okresního soudu v Teplicích. Také nelze souhlasiti s právním ná
hledem ,o,clvolacího soudu., že splniště byle! v Teplic\ch dle přeďpisu § 905, 
odstavec druhý obě. zák., dle něhož měl žalovaný žalobci zaslati peníze 
do Teplic, kde jest jeho by·dUMě. Neb'O! tent'D předpis splniště nestanoví, 

26' 
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to uč,nil již odstavecoprvYlfuo[Para):raTii:-ařlizillleii-n:l1ooli)iliéJZme:mr~-=
Stejny předpis čl. 325 oheh. zák. výslo,Vně praví, že splniště jím zůstává 
nedotčeno. Nicméně výrok rozsudkový jest správ,nS'm. Žalobce tvrdil 
hned při jednání v prvé stoHei, že žalovaný jest v pro cl len í, a sice dle 
jeho mínění pry již od 15. března 1915, My dle smlouvy zápůjčka zpět 
splacena by ti mela, a o[přel tedy žalobu i o tento právní clůvo,d. Žalovany 
proti tomu mmital, že zápůjčka byla mlčky prodlužována tím, že žalobce 
každoročně úroky bez odporu přiiímal. Avšak bezespomo jest, že žalo
vaný o. d 10. b řez n a 1918 žMných, úroků neplatil. Následkem tobo ne
může po této době o prodlužování zápůjčky býti žádné řeči, protože 
tim "působem mohla by ti prodloužeua mlóky vždy jen na dobu, za kterou 
úroky bYly přijaty, i jest žalovany od uvedeného dne v prodlení. Pak-Ii 
ale jest v pmdilení, jest žalobci práv ze vší škody prodlením zpúsobené. 
§ 1333 obč. zák praví sice, že škrlda prutahem placení dlužného kapitálu 
způsobená nahražuie se úroky zákonem vyměřenými; před'Pis ten však 
myslí- jen na pravidelmý případ, kdy kapitál sám podržuje pořád svou 
hoďno,tu a škoda záleží toHkO' v ujití úroku. Když však výjimečně nastane 
prodlením i zn e hod noc e u í k a p it á I u, ručí likuavý dlužník i za 
tuto škodu dle všeobecnych předpisu §§ 129.3,1323, 1324"obč. zák., pokud 
nedokázal, že mu splnění jeho smluvní neb zákonné povinnosti bez j c h o 
v i n y bylo znemožnenq, kterýž dů,kaz však žalovaný ve sporu ani ne
nastoupil,- tím způsobem se vůbec nehtlje. Škoda žalobcova pak záleží 
v tom, že pmc]i!enÍm žalovaného bylo mu znemož'něno,dáti těch 15.000l~ 
mk. uherských, které mu žalovany již 10. března 1918 zpět splatiti měl, 
při obolkovací akci, t. j. ve dnechod 1. 'de, 9. března 1919 {§ 3 nařízení ze 
dne 25. února 1919 čís. 86 sb. z. a n.) okolkovab a učiniti z nich tak ko-
runy československé. Musí mn tedy žalovany tolik dáti, kolik by hyl měl, 
kdyby ,byl v čas peníze 'Obdržel, totiž tedy 15.000 Kč. 

Čís. 577. 

Volba a poskytnutí dodatečné lhůty dle čl. 356 oheb. zák, může se stúti 
i prostym, nedoporučeným dopisem. Ztráta dopisn jde na vrub liknavého 
smluvnika. Zboží, dodané po uplynutí dodatečné Ibiity, neuí kupítel více 
povinen přijati. 

(Rozh. ze dne 7. července 1920, Rv I 351/20.) 

A. za~oupil 'od B. vagon dlřívL B. dříví v ujednané lhůtě nedodal. 1"0 
uplynutí dodací lhůty výzval objednatel prodatole nedoporučenym ko
respondenčním lístkem, by zaslal mu do 14 dnů objednaný vagon Míví, 
ji'nak že na dříví nerefloktnje. Dříví došlo oJJjednatele po uplynutí této 
čtrnáctidenní lhůty, bylo jím však 'O'dmí~nuto. Žaloba prodatde na ob
jednatele o zaplacení kupní ceny, V níž žalobce tvrdil, že korespondenčního 
lístku neobdržel, by<la obě man i ž šj, m i s o u d y zamítnuta, o d v o" 
I a c í m s o u cl e 1ll mímá jiné z těchto d ů vod 1): Pak-Ii že žalující ko
respolndečního lístkn, jímž mu byla udělena dodatečná 14dcl1ní lhůta 
k plnění, neobdržel, nutno přece jenom za tO' míti, že nebezpečí, že by 
lístek ten nedošel, nestihá žalovaného, nýbrž žalchce. Žalobce přece ne
plnil v čas a stihají ho tedy i následky, s neplněním tím sp'Ojené, jC'likož 
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on tím, že již dříve v čas neplnil, způsobil, že žalovaný mu 'nusilp:áti. 
Nebylo tře,ba, aby žalovany lístek rekmnandoval. To není v 'Obc;hodězvy
kem, rekomand1ovati ·clopisy.Z lístku předJoženého Ž1lovan~'m vidno, že 
strany dopisů, pokud se týče Hstkú nerekomandovaly. Žalovaný r,em0hl 
tušiti, že se lístek jeho, který přece pro žádnou třetí osobu ce-ny nemel, 
ztratí. Žalov2'ny poskytl žalo,bci přiměřenou lhútn k plnění, jab to' velí 
čl. 356 obch. zák., a oznámil mn, že jinak na zboží to nereflektuje. Jelikož 
žalobce ani v tét'O dodatečné lhůtě neplnil, měl žalovaný právO' nepřijímati 
zbO'žíposlané mu p,řes to, že poskytnutá žalohci lhůta do·držána nebyla 
(čl. 355 ohch. zák). 

N e j v y Š š í s o u d nevyho,věl dovolání. 

Důvody: 

Dne 12. srpna 1918, když byl již žalující v prodlení, zaslal mu žalo
vany korewondenční lístek, aby zaslal objednaný. vagon dříví do 14 dnů, 
jinak, že na dříví nercfle"ktuje. Dopis ten jest oznárm-ením, jímž žal'Ovaný 
od smlouvy ustupuje (čl. 356 obeb. zák.). Vobchodmím živo.te slačí vůbec 
zaslání obyčejného poštovního dopiSU i nedoporučeného. Dopis jde r,a 
nebezpečí strany, jež iest v prodlení, poněvadž .porušením smluvní po
vinnosti dala podnět k odeslání dopisu. OcJiesláním .dopisu vyhověl tedy 
žalcwaný povinnosti, již mu záko·n ukládá a nebyl tedy již proto vice 
povinen, přijmouti zhoží ,d'odané dávno po uplynutí dodatečné Ihúty. 

Čís. 578. 

Pro vyměřeni věna jest směrodatným jednak manž"!'lv stav v době 
sňatku, jednak jmění osoby, věnem povinné, v čase, kdy věnO' se požadu.ie. 
Mimo úvahu zůstává výše povinuéhů dílu, na ktery osoba. oprávněná žá
dati věno, má snaď nárok. 

(~ozh. ze dne 7. července 1920, R II 132i?O.) 

Antonie R-ová, jež provdala se v únoru 1919, domáhala se v rOce 
1920 na rodičích, by dali jí; věno. Žádosti bylo oběma nižšími stolicemi vy
hověno, prvá síoHce· vy1měři1a věno. menšÍirn, než po:žadovaným penízem, 
druhá, stolice reníz ten zvýšila. , 

Ne j' vy šš í s o u d zrušil usnesení obon předchozích slolic a uložil 
soudu prvé s1olice, by o VýŠi věna znovu projednal a rozholdl _ po právní 
slrán'ce z těchto . . '. 

Z pojmu věna (§ 1218 olhč. zák.), jež jest j'měním, které manželka neb 
ně1<dio ji11y za ni mužovi dá' neh slíbí, aby se m11 ulehčil náklad·, jejž man
želství s sebou přináŠÍ!, Jakož i z toho, že domácnost řMí se v první řadě 
dl:e stavu manželo:va, vyplývá, že pro vyměření vena směrodatnym jest 
stav ma11želův v době uzavření sňatku a že pozďější změna ve stavu nebo 
povolání manžela na váhu nepadá Z clmh·é strany pak nutnO' p'ři vymě
ření věna vzíti zřetel na stav a jmění věnem povinné ,osoby v čase, kdy 



406 

uplatňuje Se nárok na VenD, ježto pro způsobilost platební jsuu smčro
datny tytO, a nikoliv sna,c1 dřívější poměry, a ježto dlužno. h1eděti k tomu, 
aby nebyla podryta hospodářská existence věnem povinné osoby. Názoru 
rekursního soud\!, že povinný díl dědiClký je to' nejvyšší, co otec a matka 
dítětt musí mu dMi věnem, v t é t o vše o b e c n o s t i nelze sdíleti. Pro 
názoor tento není v zákoně opory, nebof podstata povinnoS'ti, dáti věno 
a podstata povinnosti, zůstaviti povinný díl', nemají nic společného a sluší 
výši věna v každém případě. dle zvláštních poměrů vyměřiti s hlediska 
sbera naznačeného. 

Čís. 579. 

Zákon o právu manželském ze dne 22. kvčtna 1919, čís. 320 sb. z. a n. 
Žádati dle § 15 za rozInku pro nepřekonatelný odpor oprávněn jest 

i ten i onen z obou manželu, nechť si předchozí rozvod byl rozvodem 
dobrovolným, nebo vysloven rozsndkem, v tomto případě nechť rozsud. 
kem uznáno bylo na vinu navrhovatele rozluky nebo na vínu druhého 
manžela. Výrok rozsudku o vlně na ťozvodu nepřevezme se do usneseni, 
jímž povoluje se rozluka, zustává však nicméně i na dále v platnosti. 

(Ro.zh. ze dne 7. července 1920, R II 155/20.) 

Ro'zsudkem ze ·dne 11. lislopa.du 1916 bylo manželství manželú Jana 
a Anny B-ových od stolu a lože rozvedeno z viny manželovy. Rozsudek 
nabyl právní moci. V ['c,ce 1920 navrhl manžel, by jeho manželství bylo 
po rozumu § 17 nebo §§ 15 a 16 manžel. z:1k prohlášenO' za rozlo'učené. 
S o II d p r v é s t o I i c e návrh zamítl. D ft vod y: Návrh není přípust
ným anl pO'dle § 17, .ani podle ~§ 15 a 16. Nebof podle § 17 může soud 
tehdy vysloviti rozluku manželství, rozswdkcm' rozvedeného, nabude-li 
přesvědčení, že rozluka mohla býti z důvodů, jež byly zde v dobe roz
v·odu manželství, již tenkrMe povolena, kdyby totiž již tenkráte žaloba 
na rozluku po z~konu byla bývala možnou a. tehdy táké byla bývala po
dána. Avšak za rozluku manželství může podle § 13 manžel žádati jen 
tehdy, když důvod k re"luce zavdal druhý manžel, ne však zavďaHi 
žádaďÍ'cí sám tento duvod. V tomto případě mohl by manžel návrh na 
rozluku podat jen, kdyhy on byl býval mohl' žalovati, kdybcy tudíž roz
sudkem· zjištčnir důvod rozv'DIc1u - a jen' tento přichází v' úvahu ja'ko dů
ved rozluky nyní požadované -- přihodil se II protistrany, t. i'. u manžélky. 
Rozsudek praví však opak, ježto manželství bylo rozvedeno z dltvodů 
zaviněných manželem. Proto není tu podmínek § 17. Totéž platí o pod
mínkách §§ 15, 16. Nespornou cestou provedená rozluka ve smyslu §~ 15, 
16 je přemenou' rozvodu v rozluku s vyloučeuím otázkcy viny, před
pokládá tudíž rozvod, při němž manželé souldiní zjišfová,ní viny vyloučili, 
t. j. dobrovo,lný rozvod. Použitím ustanovení §§ 15 a 16 na manželství, 
rozvedené rozsudkem, mohl by manžel, který v wzsu·dku na rozvod bcyl 
u:znán vinným, OIbeiíti § 17, což hy po .případě mohlo vésti k velkému 
bezpráví na nevinné straně. Tak by i v tomto případě při použití § 15 
byla tu rozluka, k,cle by manžel, ji navrhující, byl viny spro,štěn, poně
vadž se v nálezu 'O rozluce vi:na nezjišťuje, a manželka hyla hy připravena 
o právo na plné zadostiučinění, které ji podle § 1266 obč. zák. proti vinné 
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straně přísluší, ačkoliv svého času žalovala s výsledkem n rnzvod z viny 
manželovy a nechtěla tudíž otázku viny míti vyloučenu. Nález o rozluce, 
lderému jest p,ředpokladem a úkladnou předchozí rozvod, musí te,nto míti 
jako základ i pokud Jele o' ()Hzku viny, musí se tudíž i v tomto bod·ě 
krýti s rozhodnutím co rozvod·ě. Rek u r sní s o u d prohlásil manželství 
rozloučené. D ů vo d y: Dle jasnéh.o znění předpisu § 15 zák. ze dne 22. 
května 1919 Č. 320 sh. z. a n. může, bylo-Ii manželství soudmč mzvedeno 
před vydáním toho·to zákona, k a ž dým a n žel žádati za rozluku pro 
nepřekonatelný odpor. Záklon 'tu, Jakž upo,zorňuje vládní nařízení ze dne 
27. června 1919, čís. 362 sb. z. a n. ve čl. ll. odst. 1., nečiní ro,zdílu, zda 
bylo manželstVÍ rozvedeno c' žalobě rozsudkem nebo jen dobrovolně. Ná
zor soudu prvé stolice, že předpokladem rozhrky manželství dle § 15 jest 
rqzvod dobrovolný, nemá v zákoně opory.. Že usnese-ní se-udu o p'Dvolení 
rozluky neobsahuje v~rrokll o vině, ačkoEv v rozsudku, vy'daném ve 
sporu o rciZvod manželství vina jest zH'štěna, na správnosti uvedeného 
vý'kladn § 15 ničeho měniti nemúže. Ne[:ze také seznati, proč by i manžel, 
který rozvod zavinil, neměl míti práva pro ne-překonateln}T od-p'or, který 
II rozveden~'rch malJžclf1 čast)Jm bývá, za rozluku manž::lství žádati. 
Ostatně 'není zákonnÉho- ustanovení, že· by usnesením, o. rozluce manžel
ství p'ředcházejkÍ rozsud'ek o rozvodu ma:nželství, co se t}'rče viny po
zbyl veškerého p,yávr,ího účinku a bude snad třeba ustanovení § 1266 
ohč. zák novému zákonu přizpůsobiti. Ostatně iest poukázati v tomto 
směru na ustano·veni § 19 zá:k. ze dne 22. května 1919 Č. 320 sh. z. a n. 
Ježto tu jde 'O příp"c! § 16 lit. a) odstavec druhý, poslední věta, jest žádost 
stčžovatelova 'O povolení rozlu·ky manželstvÍ (Iprávněna a bylo proto 
~·tížnosti vyhověti. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl ,d'ov'Olacímu rekursu manželky. 

Dúvody: 

Jak sluší zákon v}'1kláda·ti, stanoví jasně § 6 cbě. zák Jde vždy o vy
stižení pravého sm;Y1slu záknna, čerpanéhO! z přirozeného v'STznwmu: slov 
a úmyslu zákonodárcova. Stanoví-Ii zákon všeohecně, že za rozluku pro 
nepřelmnatelný c)dpor múže žádati každ"j'T manžel, bylo-li manželství 
soudně wzvc.deno (§ 15 zák. ze dne 22. května 1919, č. 320 sb. z. a n.), 
~e}ze si()iudHj. jinak, nC"ž že má zákon na mysli výroky vy.sl·ovené dle 
:'§ 107-109 obč. zá:k., ne hle d ě k u p' ř c el p i s u § 15 ci t. z á k., tedy 
i rozvody vyslovené dle §s 107-109 obč. zák spadají pod § 15 cit. zák. 
Toto ustanovení- m,á lila 'lllrysli rczvody vůbec pro nepřekonatelný o,dpor, 
l 17 cit. zák. řeší však ješ'tě zvláště otázku, rozluky při ro~vodech vy
c10vených ·d!lc §§ 107-109 obč. zák: z ,dŮvodf, v § 13 cit. zák., nevylučuje 
však užiití § 15 cit. zák. pro tyto rozvody. Ze by tedy pod přecrpis 3 15 cit. 
zák. spa,daly pouze dobrovolné rozvody, ze zá,kona vyvozovati nelze. 
Dle § 15 cit.. zák. může žádati za rozluku 'každý manžel, tedy i' manžel, 
z j'ehož viny bcylu manželství rozvedeno. Jest 10 v souhlase s povahou 
nepřekonatelného, ()d'púfU,pro nějž lze žádati za rozluku. Nelze tedy na
vrhCIVa,teli o·depříti právo na rozlu,kll dle § 15 cit. zák. proto, že bylo 
manželství rozvedeno' z jeho· viny. Výrok o rozluce týká se tolilm vý
roku o rozvúdu, nedotýká se však nikterak otázky viny. Výrok o vině 
zústává i n"dále v platnosti, třebo by nebyl převzat de· výroku o rozluce, 
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jak jest tomu v případě § 17 cit. zák. Při roz·luce dle § 15 cit. zák. nena
řizuje zákon převzetí v-S:"roku o vině do výroku 6 rozluce, a beze všeho 
důvod:u žádá tedy stěžovate], aby do· výroku o rozluce by.l ]lojat výrOk, 
že se rozluka vyslovuje z viny navrhovatelovy. 

Čís. 580. 

Zákon ze dn" 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n., o zajištění půdy 
drobným pachtýřům. 

Lhůta § 12 jest dodržena. učinil-li pachtýř, seč byl, by přihláška došla 
v čas vlas.(níka, tomuto však dostala se pro náhodu v jeho osobě se 
sběh?;í do rukou teprve po IhUtě. 

(Rozh. ze dne 7. července 1920, [< II 159:20.) 

Požaclovací nárok drobné pachtýřky farního kostela uznán byl všemi 
stolicem:i, N e j v y Š š í m s <O: II cl e m z těchto 

dúvod-ů: 

Lze úplllě stranou ponechati ctázku, zda ohláška v § 12 zákona ze dno 
27. května 1919 čís. 318 sb. z. a n. předepsaná, mohla s právní účinností 
·hý·ti učiněna též ústně, a, ·l<dYby se k tomu přisvědči1o, zd'a v tomto pří
padě stala se platná a účinná přihlá:ška ústní, kdyžtě lze důvodně tvrditi, 
že po·ž"dovatelka ohláoSila nárok faráři v čas pí sem n ě. Lhůta dva
nácti neděl § 12 dotčeného zákona končil", se podle § 902 obě. zák. dnem 
18. září 1919. Zjištěno, že právní zástupce poachtýřky zaslal farnímu úřadu 
písemnou ohlášku, obsahující údaje, v § 13 zminěného zákona uvedené, 
dne 17. září 1919 dopomčenýom dopisem se zpátečním lístkem; že dne 
18. září 1919 dostavil se poštovní posel na faru, by doručil .do.poručený 
dopis s ohlaškou faráři; že jen .proto, že· farář nebyl d.oma, otešel s ne
pořízenolU, nemoha dle pla'tných předpisů poštovních vydati dc,pis ně
Imomu j'inému; že dne 19. září 1919 opět přišel doručovat do·poru.čcnou 
zásHku, která však farářem byla odmítnuta. Z toho jest patrno, že se 
strany .pachtýřky učiněllo, bylo vše, ahy ohláška došla ještě v čas, že 
qhláška v pYav,dě před u.plynutím zákonné Thi,ty také ještě došla přísluš
ného ill'Ísta., a že pouhou. náhodou. v iQsnbě faráře se přihodivšf, nemohla 
tomuto v zákonné lhůtě býti dodána. Tato~ náhoďa jde však podle zásady 
§ 1311 OIbč. zák. na vrub faráře, nikol'i na vruh pachtýřky, to tím méllě, 
když nemůže přece jí b-ýti na újmu, že, po-uživši' opatrnosti, za daných 
poměrů pochopitelné a oprávněné, zaslala ohlášku v doporučeném dopise 
se zpátečním lístkem, by si takto zabezpečila dúkaz o podané přihlášce 
Farář neomeldlle 19. září odmítnouti zásilku, která mu, kdyby nebyl dro 
18. září nepřílclrcn býval, tohoto' dne bez z.áva!dy byla doručena bývala, 
zvláště když .ctlle vla!strríhol udání musil· předpokládati, že zásilka obsahuje 
ohlášku drobného pachtýře a když přijetím jejím nikterak nebyl hy za'dal 
svým prúvÍlm. Nepřijav ohlášky a neučini'V okresnímu soudú oznámení 
dle § 15 zákona ze dllle 27. května 1919, 'čís. 318 sh. z. a n., musí následky 
toho přičítati sám sobě. Následky ty záležejí dle posledního o:dstavce do
tčeného § 15 v tom, že se má za to, že souhlasí s údaji v přihlášce obsa-
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žen~'mi. Dlužno tedy údaje ty vzíti za základ při dalším sO'll'dnÍm šetření 
a rozhodování ve smyslu '~ 17 naznačenéhO' zákona a nelze přiznati faráři, 
pOikud se týče fin~'ll'ční IJrokuratuř'E: právo, aby vyt:5'rkali dúclateč!1ě ne
správnost těchto údajú. Potud jest správným výrok, že nastávají pro 
ko,ste! následky zmeškání ·dle § 15 odstavec osmý" zákona ze dne 27. kvetli a 
1919, čís. 318 sb. z. a n. a v tom směru, jakož. 1 v části směřuJící proti 
potvrzujídiInu odstavci p,sneseni soudu re-kuTsního lest dovolací rekurs 
bezdúvodllý. 

Čís. 681. 

Zákon ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n., o zajištění půdy 
drobným pachtýřům. 

Tím, že pachtýř omylem označil v přihlášce požadovan~' pozemek 
chybným číslem lmtastrálním a nesprávnon trati, nestává se přihláška 
bezličinnou, nemohl-li vlastnik býti v pochybnosti o tom, o jaký plOzemek 
se v pravdě jedná. 

(Rozll. ze dne 7. červencc 1920, R II 168/20.) 

s o udp r v é s tol i e e odmm po·žacJ!ovací nárok dr·obné pacl1týřky, 
poněvadž vožadOVan}T pozemek ctlnačen byl v phhlášce nesprávný 1!1 

číslem katastrálním a nesprávnou tmtí. Rek u r sní s o u d uložil prvé 
stolici, by O n:hoku věClllě fOIzhocLla. 

Ne j vy Š š i s IQ II d usnesenÍ! rekurs,l1í:ho soudu potvrdil. 

Důvody: 

Zákon ze dne 27. května 1919, čís. 3[8 sb. z. a n. předpisuje sice v § [3 
ČÍiS. 2, že v o,hlášcc· imá b}Th uvedeno též přesné označení pož-adovaného 
pozemku, ale neUS!taillovuje tak pod zvláštní sankcí~ zejména ne, U'plsnula-li 
by zatím lhůta k npětovnému ohlášení, pod ztrát·ou náro'ku. Jde tu spíše 
o předpis rá2n f.c~máll1ího, který má za účel připraviti cestu pro poklId 
možno hladJký formální průběh předepsaného řízení soudního, jehož úko
km teprve jest vyšetřiti pravý stav věd. :Rízení toto řídí se zásad'ami 
řízení nesporného a jest tedy i ono ovládámo zásadou vyhledávací. SO'ud 
nemá lpěti úzkostlivě na formalitách, pro nárok sám bezpodstatných, nýbrž 
má Jíti stranám, zvláště stranám lJráva neznalým radoU! a poučením' lla 

ruku. Dle stavu spisů měla paehtýřka od farního obročí V pachtě pc;oemek 
tohko jeden. Podalac-li ohlášku podle zák O"" o zajištění pÚĎy drohným 
pa,chtýřům, nemohlo býti mezi úča~tníky pochybnosti o tom, kterého po
zemku se přihl'áška tato týká. Byl-li tudíž pmemek ten v přihlášce její 
označen nesprávným' kat. číslem a nesp-rávnou trati, jedná se o očividný 
omyL Ohláška p.ožadovatclky vztahovala se zřejmě dle její vůle a jejího 
úmyslu jen na pozemek, který měla v pachtu, nikoli na pozemek v její 
přihlášce nesprávně (.znaČenÝ, a dle staVl! spisů sotva lze o tom pochy
bovati, že požadovatelka dosud na své zamýšlené přihlášce trvá, R.ovněž 
i od\lúrce Jložadova.telky musel postříci, že j!deo. po/Uhý omyl, a nemohlq 
mu uj.íti, o jaký p'ozemek se v pravdě jedná. Rozhodl tudíž soud rekursní 
správně, když okresnímu soudu uložil, a·hy 'Ú, ohlášce drobn.é pachtýřky 
zneva jednal a rozhodl. 
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Čís. 582. 

Doložkou na faktuře »splatno a žalovatelno v •..• « buď opodstatní se 
i Splniště i End,iště závazku, nebo nevzejde aui ten ani onen účinek. 

Ujednáno.l,i, že zbOží, objednané ústředím pro odbočku, bude zapla
ceno teprve po revisi laktury ústředím, není laktura po rOzumu § 88, 
odstavec druhý j. n. zaslána opozděně pro to, že došla ústředí teprve po 
dodání zboží odbočce. Dosti na tom, že došla Íls'(ředí dřive, než prove_ 
dena byla revise zbOžl. 

Faktura zaslána jest ve smyslu § 88, odstavce drubý j. n. v čas. do
šla-li objednatele' dříve, než uplynula lhůta ku prozkoumání a pozasta_ 
venl zboži, , 

{I\ozh. ze .dne 7. července 1920, Rv " 109;20.) 

Dc,pisem ze dne 25. ledna objednala Vídeňská akciová společnost zboží 
u tuzemské firmy s tím, by z,boží dodáno bylo' do tuzemské (Adamovské) 
to,várny o·bjednatelky a dále s tím, že zboží hud'e zaplaceno po revisi 
faktmy, K této objednávce dodala tuzemská firma ,dlne 7, února 1919 
zbožl přínm do Adamovské továrny a zaslala ústředí faktum ze dne 
8. (mora 1919, opatřenou c!ollQžkou »splaino a žal,o:vatelno v Liberci«. rak- I 

tura dostala se do rukou ústředi dlle 12. února a nebyla jím pozastavena. 
Dne 25, února 1919 zahájilc, ústředí revisi faktury. revise provedena .Ada
movsko!u továrnou dne 21. března 1919 a shledáno vše v pořádku. Po té 
n"bídla objed'natelka zaplacení faktury v konmách rakouských aneho ne
okolkovaných. Doclatelka t3!kcvéto placení odmítla a žalovala u 'zemského 
soudu v Brně o zaplacení v I"o!runách československých, S o u cl p r v é 
s t o I i c e uznal dle žaloby, Nepřistoupil sice na stanovislm žalující firmy, 
c1~e něhož nepc;zastaveným dodatkem ve faktuře ujednán Uberec .za 
splništč závazku, pnněvadž faktura došla ústředí teprve po převzetí z1mži 
Ada,movskcu továrnou, použil však nicméně na prosp-ech žalující firu1'y 

ustanllVoní § 8 nař. ze .d!ne 25. února 1919, tis. 86 sb, z. a n., pokud se 
týče· § 6 zákona ze cl'ne 1o, dubna 1919, čís. 187 sb, z. a n., vylo';iiv je tak, 
že mtneny j!SC!lli ončmi ustanoveními veškeré platy, jež v tUZBlllSklll mají 
Se uskutečnili, aťsi proto, že v tuzemsku je splniště závazku, aťsi proto, 
že v tuzemskU! j'e dle § 905 obč, zák. nebo čl. 325 o:bch, zák pouhé platiště 
závazku, Uvedl pak pro svéstanovi.sko ještě další důvody, najme ten, 
ž'e žalovaná firma tím, že revise faktury by,la opozděně zahájena a pro
vedena, cetla se v PT'odlení a meJ'sí nahraditi žalujkí firmě to, co by tato 
měla, kd'yby byla neoko,lkovanébankovky ohd'ržela v čas a byla mohla 
dáti si je v tuzemsku okolkovati. O d vol a c í s o u d potvrdil rozsudek 
.prvé stOllice. Uznal sice rovněž, že faktma došla k žaJc.vané firmě op 0-

zd'ěln',ě, byl VŠaJk právního názoru, že tOlto op.a.zdční má jen v zápctí, že 
nepozastavením faktury nebylo sice založeno sudiště dle druhého oJ.. 
stavce § 88 i. n" že vša'k ujednáno by jo takto alespoú splništ" závazku. 
Další důvod pro potvrzení r·ozsudku shledal odvolací soud v llsta'lOveni 
čl, 342, odstavec třetí a čl, 324 odstavec druhý obch, zák., poněvadž ža
lovaná firma hyla povmna zaplatiti zboží při jehe· 'Odevzdání, to jest nejen 
coučasnč s odebráním, nýbrž i na mJstě odevzdání, to Jest v Liberci. 

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

Odůvodnění rozsudku odvolacíl1osoudu není sice s to, by C'bslálo před 
zákonem, nicméně ve věci samé rOlZhodla dr·uhá stoHce správně. Nelze 
přisvědčiti k právnímu názoru odvolaciho soudu, vedle něhož prý, za
slána-li opo'zděně faktura s doložkou splatnosti a ža:nvate1nosti, neza
klá,1á sice sou,dhí příslušnosti, o,všem ale, nechal-li ji kupitel bez ví'tky, 
místo splnění. Vždyf i odstavec druhý'~ 88 j, n, zařaděn jest pod společný 
nadpis )}soud místa splněnÍ(, z čehož .plyne, že soudni pHslušnost t v pií
p,,,,dědruhého odstavce § .,88 j, n. jest důsledkem stanoviska 7,áKOna, že 
zasláním faktury, opaHcné řečenou do"\ožkou, a mlčemÍm· kupitele k této 
dol~~ce !,a'kládá se místo splnění a že následkem toho právě tak, jdko 
v pnpade prveho odstavce § 88 I, n., jest udané místo' zároyeú i ,udištčm 
pro spory z'c sm'louvy. Z toho pIyne, že oboojí účinek nepozastavené f;:k
tury lest v tě'sné spojitosti a že není přípustno, by této. skutečnosti úči
nek s ní bo zákonu sf'ojený se v je-dmom směru přiznáva.ll , v ·Llruhérn sme'lU 
však upíraL Naopak:. buď nepozastave;ná faktura nema rohledně řeč~ué 
doložky nižádnéhr účinku nebo přivndí obojí následek, jenž k ní po zákonu 
je;t přÍ;pojen, Již v základním svém p'ejeti pochybným, v tomto případě 
vsak skutkovým dějem vyloučeným jest i další pokus odvolacího soudu, 
dlospěti použitím ustanovení čl. 342, odstavec třetí, a 324, odstavec druhý 
obch, zák k uspokOjivému rozřešení rozepř'e, POjetí to jest již ve svém 
základu pochybným, poněvadž řečená ustanovení připouštějí různý vý
klad. Lze! ustanovení čl. 342, o,dstavec třetí obch. zák roznměti nejen tak 
jak vykládli je soud odvolací, ný·brž, l!l'edíc k doslovu odstavce prvéh~ 
téhož čl 342, i tak, že odstavec třetí chová v sobě Pouze předpis o čase, 
nikoli i, o místč kupitelova ,plnění. Pfi lom i, ti, kdož kloní se ku prv na
značenému výkladu, připouštějí pro povahu věci a o.bchodní Z'Jyklcst 
úchylky v případech, kde zboží odjinud se zasHá. Než nehledíc k (.o,mu 
má pře<1pis čl. 342, odstavec třetí obeh. zák. místo jen potud, pokud 
smlouvali' jinak není stanoveno. A o 'takovýto případ jeduá se v této právní 
rozepři. Nepadá Ovšem po této stránce na. váhu Nstek žalujíd firmy ze 
dne 12, května 1919, poněvadž 'D~načením platebního místa zřizuje se 
p'ouze osoba, z:rr,a.cněná Ikupní cenu přijati, na obsahu závazku však tím 
ničeho se nemění. Naproti tomu ani prv;á ani dru·hú sto1lice nepovšimla si 
náležitě dodatku na objednávce "Bezahlung erfolg( nach Faktll'rarevision" 
jenž P1řiietím oblcdnávk:l .stal se součástí srnlC'ruvy a JevÍ rozhoduiící vliv: 
zej.m·éna ve dvojím směru. Dodatkem tím v 'Pifvé řadě ruší Se náležitost 
:oučasnosti předání z.boŽí a zapl,acení kupní ceny a padá tím podklad 1'1"0 

usudek, že souč3Sin:ostf vzáiemné'ho plnění' j1e sama selhou no·dmínĚna i 
místní souvislost kupiteliova plnčnÍ. bcda'1ek ten má však zárovei'í vliv 
na '?'a'1~ir?z3odující otá~ku, totiž na otázku, zda fa,ktura odeslána byla, 
SPntvneJ' receno zda d()sla kupitele v takový čas, že ve smyslu § 88 od
stavec druhý j. 11. dlužno považovati jl za clošlou v čas, Vyhradivši si 
z'~p~acení ):~o revisi. faktury dala falovana firma na j'evo, že jednak má 
bYt! sprostena povmnClSti k bezodkladnému prozkoumání zboží dle čl. 347 
oh~h. zák., ieldnak, že zboží má se považ'Ů\Vati za převzaté teprve, až 
dOJde od Adamovské, továrny vyrozumění, že zboží dodáno bylo tak, jak 
bylo objednáno. a revisní kancelář žalované na základě tehoto vyroz
umění pak výplatu faktury nařídí. Poněva:d'ž však smy's1 p'Čeclpisu ~ 8S 
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odstavec druhý j. n. O včasnosti zaslání faktury jest ten, ~e ku?!tel!. nelze 
ukládati za pnvinnost, by odpovídal na dodatky ve fakture, Jez dosly ho 
v době, když převzetím zbc,ží smlouva kupní je~t již usk~ltečněna, ta!\že 
rubem onoho smyslu jest úsudek, že faktum dluzno povazoval! za vcas
nou v případě, dostala-li se do rukou kupitele dřív~; než I;'ro!,:a lhůta k pr.~
zkoumání zboží a případným výtkám proti zbcZ!, nezálezl v tomto pn
padě na tom, že faktma odeslána byla a dostala se d? rukou žalované 
firmy po dni kdy bylo zboží A<1amovskou továrrrou prevz"to;. DosÍl na 
tom že dost~la se clo rukou žalované firmy dávno před tím, než byla jí 
revi'~e zboží zaháa-ena a to,várnou' vykonána. Dle ře'čeného dostala se 
faktura i s dodatkem do rukou žalované firmy po rozumn § 88 odstavec 
druhý j. n. v čas, dodatek přivodil účinky tohoto zák?nné~o' pře,ďpisu, 
zejména založil místo; splnění v tuzemskn, O tom pak, z.e zavaze~ zal?~ 
vané firmy, jestli, splatným v území čsl. republlky, muS! vyrovnan byl! 
v čsl. korunách dle zákonné relace 1 : I, nemůže býti nejmenší pocryb
nosti. 

Čís. 583. 

Zákon ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a U., o zajištění půdy 
drobným pachtýřům. • 

V jednáuÍ o nároku drobného pachtýře, by mu pozemek pDuechan ?yl 
na dále v pachtu, zastupuje církevní majetek obročník, ~ok~d se. :yc.e 
patrou, jedná-li se však o postoupení pozemku do vlastmctvl, Jeďme fi
nanční prokuratura. 

(R",oh, ze dne 8, července 1920, R I 444/20,) 

V nes.purném řízeni o národ-ch d:rohných paehtSrřů, by jim ve smyslu 
zákona ze dne 27. května '1919, čís. 318 sb. z, a n. poslonpeny byly. do. 
vlastnictví farní po,zemky, nevyhověl Ne j v y Š š í s o u d dovolaclmu 
rekursu finanční prokuratury, nakázal však okresnímlf soudu, "by o roku, 
který bude nařízen k věcnému jednání o' přihláškách pachtýřů, vy,'OZ
uměl též finanční pTOílmratmu a dal jí také c\mučili veškerá další vyřízení. 

Odůvodnění. 

Stěžovatelce lze dMi za pravdu potud, že v nesporném nzeuí o ná
rocích drobných pachtýřů na postoupeni pachtovaných pozemků cí;:kev: 
nich do vlastnictví obroČil1ík není oprávněn zastupovaÍ! loolstel pc' pnpade 
jmění 'ObmčnÍ, Soudl rekursní, který vy'cházl se stanoviska opaĎného, pa
trni': směsuje otázku, u kterého orgánu jakožto hospodářské správy ~tat~u 
církevního '~kostelního, zádušního, farního., obročního a pod,) lze' s pravmm 
účinkem ohlásiti požadolvaci náwk (§ 12 zákona ze dne 27. května 1919, 
čís. 318 sb, z. a n,), a otázku', který ,orgán jest po zákonu povolán k tomu, 
hy v řízení z.ahájenémi o řádné a včasné ohlášce zastupoval sta-tek cír
kevní. Pokud pachtýř (podpachtýř) obmezuje se na požadavek, aby mu 
zemMělský pOizemek v .p ach t u byl ponechán, nemá 'Ovšem dotčená 
otázka praktického významu, ponevaJdiž, jde v tomto případě o. úkon :práv~ 
majetkové a po této stránce tudíž zpravid,la postačl, bude-ll clrkevm 

413 

c----==;--, v dalším řízení zastupován t:frmž orgjnem( II nčhož stala se 
přihláška (obročníkem, po, případě u statku kostelního též patr.onem atd, 
srv. §§ 38 a násL zákona ze dne 7. května 1874, čís: 5,0 ř. z.). Jinak má 
se věc, požaduje-li pachtýř (podpachtýř), ruby mu pachtovaný pozemek 
církevní poslo,upen by] do v I a st nic tví. V tomto případě dotýká se 
soudllí rozhodnutí kmencvé ,podstaty církevníwo jmění. Zastupovati toto 
jmění v otázkách, dotýkajídch se jeho 'kmenové podstaty, nepříslUŠí však 
spTávč hospodářské, nýbrž pOllze a jedině finanční ,prokuratuře v tom 
kterém phpadě povolané (§ 2 čÍs. 9 nařízení vešk. ministerstvo. ze dne 
7. března 1898 čís, 41 ř. zik.; čl IV. Č, 1 uvoz. zákona k c. ř, s.). Pízcní 
v takclvýchto případech pouze s hospodářs;kým' správcem cír1cvního 
statku provedené stíženo jest tedy vadami v § 2 čís. 2 a 4 ci" patemtu 
ze dne 9, srpna 1854, čís. 208 ř. zák. naznačenými. Přes to není v tomto 
případě příčiny, aby rozhodnutí obou nižších soudú a předcházející řízení 
zmšena byl," pro zmatečnost, a to z těchto úvah: Okresil1í soud vyřídil 
dosud pouze fermální námitky farářovy, - d,otyčné usnesení bylo finanční 
prnk!Ira'tuře doručeno; tato l)odala proti němu rekurs, v ne:inž hrala usne
sení v odpor nejen pro zmatečnost, ale i ppa, nesprávné pOIsollzenÍ právní; 
krajský soud zamítl rekurs také v tomto směru s odůvodněním zccla 
správným; bylo by tedy pouhou zbytečnou a bezúčelnou formalitou, 
kdyby řízení p IQ str á n ce for II á 1 n f s ,Přivzetím finanční prokuratury 
"nova bylo prováděllO, kdyžtě výsledek nebyl by jiný. Pwto nebylO 
vyhověno do,volacímu rekursu. Až okresní soud přihod k věcnému jed'
nání o 'ohláškách, bude m,u 'o:všem, d~'e toho, co V3TŠC uvedena, vyrozuměti 
o nařízeném roku též finanční prokuratll'TU, kteréž dlUŽilO' pak i doručiti 
veškerá další- vyřízen'Í 'y" této záležitosti. Byl tedlY okresnímu soudu dán 
př'Í'slu'šný ,příkaz. 

Čís. 584. 

Zranění cestujícího pádem zavazadla '5 nedostatečlIě opatřeně poličky 
na zavazadla jest příhodou v dopravě. 

(Rozh, ze dne 8, července 1920, Rv í 242/20.) 

PO'čátkem června 1918 jel žalohce drahou ve voze lil. třídy. Seděl ve 
velkém oddělení vozu vedle dveří vedoucích z postranní chodbičky do 

. předsíně. Na poličce pm zavazadla uložen byl při stěně u dveří dřevon:\,' 
vo,jenský kufřík. Za jízdy otevřel zřízenec VOjenské policie, chtěje ye 
voze vykon",t! prohlídkn, dvéře, vedoucí z předsíně d'o od'dělení, dvéře 
narazily na dřevěný 'kufřík, jenž zajJzdy .pošimI se až do prostoru přede 
dveřmi, kufřík sp",dl s poličky na žalobee a způsobil mu pomn,ěnl. K ža
IÚlbě uznal s 'o u ď p r v é stol i c e, že žalobcův nárok proti dráze na 
náhradu škody jest po právu" Zjistil, že police, se které kufřík spadl, ne
měla na straně ku dveřím žádné příčky, že police takové jsou 258--3;;5 
mm široké, sklon jci,ich pro-ti stěne vagc'11U j'est as 85, jinak však že není 
před,pd,s,u, j-ak tyto poUčky mají býti zařízeny a že isou také 'p'oličky PIQ
stranní~mi liš,tanl'i, které by zabrařlovaly sesunutí zavaza'del se strany, 
zřídka o'patřeny, že však bylO by dle znalce možno poličky na strane 
chodby ollatřiti< z a b e dne ním, čímž hy se sesunutí Ziwazaď"1 s poličlw 
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zamezilo. Po právní stránce vyslovil názor, že spadnutí ku·fHku s poličky 
jest zajisté příběhem kromo'byčejným, který se při normálním provozo
vání jízdy zpravidla nepřihází a spatřovati jest proto ve faktu te;mto 
beze vší pochybnosti událost v provozovánívozby, jakou· na mysh Irá 
§ 1 zákona o ručení železnic, a že dráha nepr.okázala žádnéhO' z nmluv
ných dú~o,d'ů. O d vol a c í s o u d mezitímni rozsudek, potvr,dil, d~dav 
na vyvrácení stanoviska žalované d,ráhy toto: Nelze sdllleh nahled za10-
vaněho, eráru že jde o neodvratitelnou příhodu způsobenou nepozorností 
cestujících a 'zřízence vojenské policie, za něž dráha neru~í, VŽ~yť sta~ 
čila ohy,čejná, článkem 282 ob ch. zák. dráze jako, povozmku d·lk!~vana 
a žalovaným erárem v odvolání výslovně přiznana povmnost bd!t! n~~ 
bezpečností dlo!pra'vy, zcle dolllédnutím k tonm, hy zavazadla, vyhO':UJIC! 
předpisu § 28 (1) ž.d. ř. byla bezpečně um1stěna, nebal palk by am pr? 
prudkém nárazu dveří na .polici nebylo možno· zavazadlo " m ;;ho·d!tl. 
OstCťtně mUísÍ dráha :při chvatu při dorpravě její neodvratnem vzdy na 
náhlé a prudké otevírání dveří, právě tak jalm· na př,ir?zené posouvání, ~e 
zavazadel následkem nezby,tných ctřesu a nakloňovam se vlaku v zatac
k"eh ,pamato'vati a proto následkům loho všeho dle § 17, cís; na!ízení z: 
due 10. listopadu 1851, č. 1 ř. zák. z mku: 1852 i § 1297 ohc. zak. cehtl, coz 
dle posudku zn~leckého i zde možným bylo. 

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

Důvody: 

Dovolání opírajíc! se o do.volací důvod nesprávného právnického po
'sJuzenÍ roz~pře (~ 503 Ns. 4 c. ř. 5.), není Dllodstatne'llo. 

I kdy,ž otřesy'vagonu za jízdy, které způsobilY, že dřevěný vOje:ský 
kufřík, ulo,žený na poličce, určené pro zavazadla, se posunoval' tak, az 1~,?,
nečně přesahoval s pcHčky do prostoru, ve kterém se pohybovaly dvere 
kupé, nebyly abnormálně silné, nelze ve příp8,d 1č !On;t~' neuznati, že ?o~~o 
k příhodě v dopravě ve smyslu § 1 zákona 'Ol rueem ~eJezlll~; Nebo! .?n
hoda ta, nezáležela v těchto otřesech, nýbrž v tom, ze kufnk s pCllCky 
spadl. Událost taková jest jistě nepravidelností při dopravě, uváží-lise, 
:7:e k řád)nému a pravidelnému zlpůsobu dopravy zavazadel na POhCICh 
osobních· vagonů náleží, aby zavazadla ta zůstala na svém místě řá~lně 
Idožena. Jde tedy ien Ol to, zdařil-li se žalovanému některý z omlll'vnych 
dl'lIkazů § 2 zákona o ručení železnic. Že by ,příhoda tato byla bývala vy
volána vl,astníkem zavazadia nebo manipu'lací nčkterého ze spolucestu
ií'cÍch který kumk na poličce neopatrně nebo; ledabyle umístil, se vůbec 
;1etvrdí V tom že poslední příčinu kll spadnutí kufříku zavdal zřízenec 
vojensÚ pc,)ici~, který, vstupuje do kupé za účelem konání své služhy, 
trhl dveřmi směrem do kupé a kufřík přečnívající s p,o,Ji.čky do prostoTU 
přede dlveřmi tím srazil, ne:lze však spatřovati ani zavinění ~řetí iosnb~. 
anj, neodvratnou náhodu. O nějakém zavinění o·nobo zřízen-ce t§· 1297 cbe. 
zák) nelze mluviti již proto, že, vstupuje do kupé. nemohl ani tušiti, že 
otevření d"eří pře!kážípřečnívající s poUčky kufřík, nýbrž směl nao;pak 
předpokládati, že dvěře mají pro svuj pohyb volný P!cd~r. Neo~lvra:né 
nehody dle § 2 úkona o ruóení železnic mohla by se vsak zalovana draha 
dovolávati s úspěchem jen tehdy, kdyby byla dokázala, že tu j'de Ol z venčí 
přišlou' náho.du, již nebyla s to odvrátiti prcstředky přiměřenými jich 
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účelu. Dukaz ten však žalovaná nepodala a nebyla ani s to jei jXldati 
poněvadlž je-st zjištěno, že nehodě podobné lze zabrániti pro;stým' obcdně~ 
ním poHáky, které by nepřimčřeného nákladu za,jisté nevyžadccvalo. 

Čís. 585. 

Zpětvzetí trestní obžaloby pro přestupek cizoložství není ještě o sobě 
odpuštěním cizoložného poklesku jakožto důvodn rozlUky. 

(Rozh. ze dne 8. červe~ce 1920, Rv I 299/20.) 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl do·volání obhájce manželského. sv~zku 
do rozsudku o,d'Volacího soudlu, jímž potvrzen rozsud~k prvé stolice 
uznavšÍi na fOizluku mHuželstvÍ sporlljíCÍch se stran pro manželčino cizo~ 
lo,žství. 

DŮVOdy: 

,Obhájce svazku manželského uplatňuje du'volací důvod čís. 4 § 503 
c. r. s. a spatřuje nesprávné pDsouzení právní v tom.', že odvolací soud ne
Meděl k naruíta'nému ,odpuštění žalobcovu. Podle § 14 c) zá'kom ze dne 
22. května 1919, čís. 320 sb. z. a n., pomíH právo, domáhati se žalobou 
roz~wky manželství, odpuštěním. Odpuštění může se státi výslovně aJe 
take ml'čky dle § 863 ciJč. záJ<. činy takovými. které s uvážením v'šeeh 
okolností nedc'pouštějí důvodně p·ochyhovati o lom, že chtělo a. mělo. býti 
qdpušlčno. Vž,ďy však musí, jak vyplývá z dalšího znění do,tčeného § 14 cl 
cid?uš~ěna býti s k u teč n o s t jsoucí důvodem rozluky, tedy jde-li o cizo~ 
lozstv!" C i z o I o Ž 11 Ý čin druhého manžela. Výslovné odpuštění cizo. 
ložného činu žalované nebylo ani tvrzeno. V tom pak, že žalo.bce před 
zaháj@ím hlavního přelíčení o soukrrmé oMalobě, kterou podal pro pře. 
stupek J 502 'Ir. zák. lla svou manželku a Jana A., když oba obža!ovaní 
do:na;rse; že se diojpusti-li cizoložství vÍl či žalobci, prohlásili, že toho litují 
a ze ,!SOU oc]]r:t~i, složiti dobrovolnou po<kutu50 K pro fond vdovský a 
SlrotC! a z~platiÍl ut;aty, přUal nabízené narovnání a vzal žalobu zpM, __ 
nelze· spa trov~ tl ml cky se stavší ·odpu štění c jo z o I ož n é h o čin ll, l1~'hrž 
jen promlm~tr. t ~ e s t n je h nás 1 e d k ů tohoto činu. Pokud obhájce 
sv~zku ~ar7elskcho tvrd'f, že dřívější důvc!ď ro'zluky (cizoložství) stal se 
zpetvz,ehn:. návrhu na potrestárí a roz,d:ějšÍrn podáním žádnsti za povolení 
dohmvolneho rozvodu bezpředmětným. - přehlíží že i'de o manželství 
kat~lické, které tenkrát (v březnu a duhnu 1919) virbec nemohlo býti mz-
10,:cO'no" tak, že cizoložství manželčino tehdy původem r o z I u k y nebylo, 
a ze, § 23 zako,"a ze dine 22. května '19J9; čís. 320 sb. z. a n., zceia vše
o?ecn~ stan.~ví; že lze žalovati o,rozluku pCId'le § 13 tohoto zákona, když 
duvod, ktery J'e poclle tohoj,o za'kona důvodem rozluky, vyskytl se za 
platnosti d ř í věj š n o práva, 

Čís. 586. 

,!"emovitosti, k nimž knihovně vloženo vlastnické právo pro singulární 
mesfanstvo s označením ideálních podílů držitelů sÍlčastněných domů a 
s vyznačením těchto podílů na listu statkové.podstaty knihovních vlOžek 
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súčastněných domů, i~\US[mU[VlastfiircrMrlrc~.~"mn~rur7r;Řk&H-yf.~fi~~~ 
ctvím hromadné osoby. 

(Rozh. ze dne 8. července 1920, R II 162/20.) 

K žádlOiSti finanční. prolwratuTY v zastoupení eráru vovo1i~v'~ II i h ~,v ~ í 
s o II d odepsáni dvou parcel z vložkY čís. 300 v Uh. Hr~dish, k~~1 ,u, dle 
listu B) patří majitelům 94 domů měšťanských a 55 damu domkms,wch, 
iichž čísla ve vložce jsou uvedena. Zápis ten stal se dk protokolu z,e .dne 
28. prosince 1875, založeného při zakl"dání n,:vých !,mh j:ozcmkovxcl;,.~ 
jest při~, jednotlivých G'cmech v listě A) vyz.naceno, ze }< domu pa!~l t,ake 
2/243, .pokl1'd se týče 1;243 ]lodí~ na ]lo:,:mcíeh za]lsanych ve ~J'. CIS. 300. 
Virměr byl doručen }}singulármmu mcsť~nstvu« v vYh. Jiladlstl ~ r:lce 
místopředsedy. MajHe!ům dcmů a domku ve vl. ?s. ~~OO vyzna~c~nych 
vůbec nebyl ,doručen. Na usnesení to stčžovaJi SI nekten sm!,-,ularb~e; d~- . 
máhajíce se toho, by kniho'vní iednání ve vl. čís. 300 byl? zrnsen~ a z~do,t 
eráru byla: zamí'tnuta, proto'že knpní smtouva, jednal1l t~mn za , zaklad 
sloužící, majiteli singulárnich domů pc'depsána nebyla ~a ze, na nI .P.0~~,
psaný pokladník a místopředseda PTodaH parcely bez ,vedon;1 SnIRul~rbtu. 
Rek n r sní s Ol u d vyhověl rekursu a žádost zamlt~, D:, v o ~ y. Dle 
obsahu pozemkové knihy jsou pozemky ve vl. čís. 300 pnsluscnstvl,m kme
nových statků, domů a ,kmkú (§ 294 obč. zák), nejsou ~amostatnym(,§ knr
llOvním tělesem a nejsou ]lroto zcizitelny bez kmenove llsedlosÍl ~ 485 
obč. zák.), poklid! se týče bez šetření předpisů zákona ze dne 7. ~ cer;,na 
1883, čís. 94 ř. z. (Srovnej Randa, Vlastnictví,!. strana 415 ~ z~ ceh-.yeh 
podúbných rozhod,nutí čís. 351, 1463 úř. sb.). Tomu ne,odporuJe, z5 smgn
lárnf. pozemky jsou zapsány do zvláštní vložky, k~~ra b",:la, z~lozena Jen 
za účelem lepšiho ]lřehledu a zjednodušení práce pn zakladam l~mhy po
zemko'vé. Již s tohoto hlediska jest knpni smlouva ze d,ne ~~. kvetna 1919 
urávně bezúčinmou, neh1edk ani k tomu, že zástupcove me!;!stqnstv~ ph:O
~ocí iednotlivých vlastníkú kmenových statků po ro~umu '. 31 kmh; za~. 
se nevyká'zali, kterážto plná !nocpotvrzením.okresUlho heJtmar;stvI, "~~ 
~ ~ , ~inltelé ,'sou oprávněni zastupovati smgnlansty" nahrazena bylI 
recem c , ~ t' dl'h' s du kme nemůže (§ 77 kn. zá<k.). Ježto singulární přIslusens VI P? . e a, o, u.' : 
nového statku, s :kterým tvoří CCllek nedllný, vztahuJI se ,take kmho::m 
břemena 'na toto přÍ'slušenství, které tedy také z tohoto, duvo,du bez se
tření předpisů § 11 kn. zákona nelze 'odlončiti. 

Ne j vy Š š! s o n,dl nevyhověl dovDlacímu rekursu žadatele. 

Důvody: 

Právo vlastnické k pozemkům, zapsaným ve vložce 6s. 300 po:wm
kové knihy katastrální o:bee Uherského. Hradiště, .. vloženo Je~t pro smgu
lární měšťanstvo v Uherském Hradišti (Singularburgerschaft m Ung. Hr~
disch) a to pro každého. ze 94 majitelů domů (Oross~au~besltzer!, tamze 
podrohně uvedených, 2/243 a ]lTD každého z 55 mal;~eln do~ku (Klell1: 
hausbes,tz'er), též tam blíže naznačených, 1/243,. ktere!:tD. podlly z~rDven 
v knihovních vložkách súčastněných. usedlostí Jako castI st~tkov e ?Od
staty těchto. usedlostí j:sou v,:znač~ny. Po dh, s to ~ V u ku I h o v n: I~O, 
který .při vyřizDvání knihoymho navrhu Jedme muze býti rozhodUl.Cl>ll, 
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. o. nemovitý majetek několika j y s i c kým osobám spOlečný ve 
smyslu §§ 825 a násl. qbč. zák., při čemž osoby podílníků určují se do
časným knihovním zápisem na listu vlastnictví knihovní vložky té které 
súčastněné usedlosti, - a nikbliv o maJ,etek osoby p r á v II i "C k é, jak 
v dOlvolacím rekursu jest tvrzeno.. Že tomu tak není, vysvítá též z mná
mení, jež správa Singulárního jmění v UheTskérn Hradišti drne 8. června 
1920 učinila krajskému soudu v Uherském Hradišti, dle něhož správa ta 
teprvé n y n í se domáhá lltvo.ření spolku súčastněných majitelů domu a 
domkářů, ve kterém by o každé transakci se Singulárním majetkem roz
hodovala absolutní většina. Jde-Ii však o pouhé spoluvlastnictví lysických 
oSDb ve smyS!:t1 §§ 825 a násl. ,ohč. zák., - mohli by ti, kdož nzavřeli a 
podepsali kupní smlonvu zeelne 22. května 1919 za s]lDluvlastníky ien 
tehdy býti ]lqkládáni za oprávněny, nakládati s pod s t a t o u spOlečného 
maievku, kdyby bY1Ji všemi podílníky náležitým zpllsobcm k tomu b$'vaJi 
zmocněni (§§ 828 a násl., 1008 obč. zák.). Že se tak stato, nebylo,.proká

záno listinDu, jak ji žádáJ § 31 (74) kll. zákPOotvrzení obecní rady král. 
města Ull.. Hradiště (nikoliv okresního hejtmanství, jak rekursní soud přede 
poklác]á) na Jistině Oi kU]lní smlDuvě, že ]lokla,dník a místopředseda jsou 
D;právl1ěni zastupovati singnlaristy v Uherském Hradišti, nenahrazuje pD
třebné.listiny zmocňovad, kdyžtě Dbecní rada není povD,lána, "by ve vě
cech so'urkrornoprávních vydávala osvědčenÍ. Listina, na jejím'ž zák,ladě 
žádiáno bylo za knihovní zá]lisy, nevyhovuje tedy předpisúm §§ 26, 31, 74 
a 94 Č. 2 kmih. zák a právem byl kniho:vní návrh lina ční prokuratury za
mÍitnut soudem rekursním. 

Čís. 587. 

Nepřípustnost prozatímního opatření k zajištění nároku, vadícího dle 
údajů ohrožené strany právům, jež vznešla by odpůrci, kdyby iebo dilo, 
jakž o to zažádal, prOhlášeno bylo za stavbu, požívajíCí výhod po rozumu 
cís. nařízeni. ze dne 16. řijna 1914, čís. 284 ř. zák. 

(Rozh. ze dne 13. července 1920, R I 389/20.) 

Těžařstvo B. zažádalo u ministerstva veřejných prací, by zamýšlené 
jím r'OzšÍ,řenÍ povrchového dolování na uhU na prostor, zahírající z části 
též stavební abvc>d města F., bylo prohláš.eno· ve smyslu cis. nařízení za 
stavbu, výhod požívající. Městská obec F., zvědlěvši 0, této žádosti tě
žařstva, navrhla na okresním soudě, by prozatímním opatřením zakázáno 
bylO těžařstvu, by nepodjalo se dolování V části, pamci k stavebnímu 
obvodu města, dokud město spo-rem' ~nepTDkáže, že má právo zakázati tě
žařstvn dolování v řečené části. Nárok na tento zákaz osvědčilo město 
smlouv'GU, jež v roce 1914 byla mezi městem a těžařstvem uzavřena, ohro
ženi nároku sho~a' uvedenou žádostí těžařstva osvěďčil'o' město p(}tvr
zením minísterstva, že žádost tvrzeného obsahu hyla na ministerstvu ]l0-
dána. O k r e sní s o u·c] nařídil prozatímní o]latření. Rek nr s 11 í s o n d 
návrh zamítl, p,ončvadž prozatímní opatření jest ve své ]lodstatě zá-· 
krclkem ku zajištění úspěchu soudní'ho rozhodnutí. Kde ůspěchu toho ndze 
se již předem nadíti, není místa pro prozatímní opatření. Tak jest tomu 
v případě, o který se jedná. Nebof, prDhlásí-li ministerstvo zamýšlené 
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rozšíření povrchového dolo;vání za stavbu, výhod požívající, neochrání 
město ani vítězství ve sporu před účinky tollOto výroku, popevadž dle 
§ 4 nařízení strany, jichž práv stavba se dotýká, nemají práva k námitkám 
proti provedení stavhy, nýbrž jen nárok na odškodnění. Pak-Ii že však 
ministerstvo projekt neschválí, odpadá veškeren podnět ku zajištění tvrze
ného nároku. 

Ne j v y Š š í s o ud nevyhověl dovolaeímu rekursu, poukázav k dů
vOidům rekmsního soudu a dodav k nim ještě toto: 

Císařským nařízením ze dne 16. října 1914, čís. 284 ř. zák., jest uděleno 
vládě právo, že ill'Ílžc stavby všeho druhu .{pozemní, silni'ční, vodní, želez
niční stavby a pod.), které mají sloužiti veřejným neb všeužitečným 
účelům a jichž provedení za mimořát1ných válkou vyvolaných poměrů 
jest ve veřejném zájmu nutným, prohlásiti za stavby výhod požívající. 
,Razho.d!owání o tom, zda a stavbu takovou jde a zda má býti prohlášení 
vyslov{;no, není svěřeno, jak z §§ 2 a 4 clt. cis. nařízení na jevo ide, sou
dům. Ba řádné soudy nejsou a,ni temkrát k rozhodování povolány, když 
pak jíž jde 0' nárok na od!škcdné a jeho výši. Tu mzhodne dle § 6 cit. cis. 
nařízení zvláštní komise. Soud' tedy není t"ké příslušným k tomu, aby to, 
eo podile naří!lení toho snad politickými úřady uloženo a provedeno, bude, 
rušil nebo ternu překážel. Bude-li tedy vyhověno návrhu navrhovatelčiny 
odpltrkyně politickými úřady, není soud povolláu, aby na tom a dúslcdcích 
toho uěco měnil; nebude-li mu vyhověno, nebude tu případu, pm i'ehož obá
vané nastou:pení jedLně za prozatimnÍ olpatření se žáid;á: Ani' se stanoviska 
exekučního řádu p'oisuzováno nelze dojHi k jinému z_ávěru~ než že žádané 
prozatímní opatření po zákonu přípustným a proveditelným není. § 378 
ex. ř. praví, že prozatímní opatření lze povoliti k zajištění práva. Bude-Ii 
však vyhověno Q1ávrhu odpůrkyně, nemá městská obec F. p r á v a tomu 
odpirati, jelikož POldle § 5 cit. cís. nMízeni nález vydaný o předmětu a 
rozsahu vyvlastnění nepodléhá žádnému odvolání. Stěžovatelka nebude 
pak míti p r á va, jd by zajišťovati mohla. Pro jiný případ, než pro pří
pad, že návrhu odpůrkyně politickými úřady vyhověno bude, zajištění se 
nežádá. 

Čis. 588. 

Zákon ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n., o zajištění půdy drob
ným pachtýřům. 

V tom, že pozemek zadán byl veřejnou dražbou do pachtu jinému, jenž 
podal více než spoludraživši požadovatel, lze spatřovati odnětí pachtu po 
rozumu § li zákona tehda, měl-li požadovatel do té doby pozemek v pachtu 
i volné ruky bez veřejné dražby. 

(Rozh. ze dne 13. července 1922, R I 396/20.) 

V nesporném řízení o pOlžadlovacÍm nároku drobnýlch -pachtýřů zrušH 
Ne j v y Š š í s o u d k dovoladmu rekursu sr,ovnalá usnesení, ohou před
chozích stolic a nakázal okresnímu soudu, by o nároku znovu podednal a 
rozhodl, mimo jiné z těchto 

důvodu: 

Jest otázkou, zda-li tím, že 1. října 1914 pozemky, spachto,vané dosud 
požaďolVateli, dány do dražby a že je, ač požadovatclé spolu' dražili, vy-
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dražily osoby třetí za vyšší .pachtovné, než jaké Iložadovatclé do té doby 
platili, dána jest skutkOvá podstata § 6 zákona ze dne 27. května 1919, 
čís. 318 sh. z. a n., dle kteréhO' požadovací právo neruší se, odřml-li vlast
níkpachtýři pozemek po 1. srpnu 1914 proto, aby si zjednal vyšší pach
tovné. Dle názoru dovolací stolice dl'užno tu rozeznávati, zda-Ii i dHve 
měli pachtýři dílce ty v ,pachtu na základě dražby čili na záiclad:ě prostých 
pachtovních smluv, uzavřcných bez dražby. V onom případě zajisté nelze 
říci, že prc:pachtovatcl, zacho)Vávaje při obnovování pachtu týž způs'ob, 
jako dříve, pachtýřům pozemky odňal, aby získal vyšší pachtovné. V dru
hém případě však naopak by úmysl ten, opatřiti si dražbon vyšší pach
tovné, byl zjevným. Neboe, měli-li pachtýři pozemky posud bez d'ra7'bY 
a chtěli-li je i _ na dMe p'O'dricti v téže ceně, vlastník však j.im jich n2po
nechal, ale propachtoval je dražbou a byl by je i starým pachtýřlnll 
v "ražbě té cpět ponecl'.al, kdyby byli nejvyšší podání učinili, nelze c,e 
skutečně domysliti jiného d'ůvodu. pro-č je neponechal za starou cenu jim, 
nýbrž přenech.atI z;a cenu vy.ŠŠí pachtýřů'm novým, než toho, že chtěl do
cíliti vyššího zisku a jen proto, že noví více dali, ie starým odňal. Ale ta 
rozhodná c~olnost, jak se propachtováni dělo před touto dražbou z 1. října 
1914, zda též d'nržbou či prostě, není ve spisech nijak zjištěna a nelze věc 
proto ro:zhodnouti. Náhled stěžovatelky, že § 6 předpokládá odnětí hez
právné, nemá v doslo'v1l a duchu předpisu žádné opory. Předpis právě 
nao'pak vztahujc se povýtečně na případy, kdy vlastník pachtýři pozemek 
odňal právem, takže pachtýř pořadem práva hájiti se nemohl. 

Čís. 589. 

Cís. nařízení ze dne 31. srpna 191.5, čís. 257 ř. zák. o umořování listin. 
Ohlašovací lhůta konči se teprv" rok po dospělosti Jlosledního vydaného 
listu úročného bez ohledu na to, zda navrženo jen umoření samé listiny, 
či zároveň též umořeni úročného listu~ 

Předběžná opatření, jimiž soudce v mim05porném řizení zjednává si 
jen formelni podklad pro konečné rozbodnuti (na př, určení ohlašovaCÍ 
lhůty v řízení o umořeni listin), jsou bez ohledu na pOdmínky !§, 9 nespor
ného řizení kdykOli změnitelna. 

(Rozll. ze ďne 13. července 1920, Rl 454120.) 

V řízení o umoření ztraceného pláště akcie s o u cl p r v é s t o I i c e 
usnesením ze dne 30. leďna 1919 určil 'Ohlašovací lhůtu sl'o"y »V jednum 
rnce«, opravil však v tomtO' směru totol své usnesení usnesením ze dne 
17. března 1920 tak, že správne má dMi "po uplynulí jednohO' roklI od 
splatnosti posledního, přináležejícího kUPOíilU - nebo pohledávky samotné, 
kdyby byla dříve spbtna« - a pn slO'vech "č. 013.613" ještě státi wá: 
»'K1 této akcii patří celoroční, kupony splatné každoročně 1. ČCrv.2nce, 
z nichž první byl splat01ý I. července 1919 (již v loni vyplacen) a poslední 
se stane splatným due 1. července 1937, pak talem«. K navrhovatelově 
stížno:sti potvrdil rek tl r sní s o u d toto rnruhé usnesení,. D ů vod y: 
Stížnost brojí jedMk proti tomu, že soud napadeuým usnesením změnil 
své dřhr,ej'ší usnesení ze dne 30. ledna 1919, jednak ,proti usneseni samému, 
není však ani v tom, ani v onom směru odfrvudrr1,ena . .Jest sice pravda, že 
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ani v ľlzcnÍ nesPC1rném nemuze soudce sám ze sebe změniti své k o
ne č n é rozhodnutí, pokud však jde to;liko o to, aby zákonn:í' podklad pro 
rozhodnutí byl 'P ř i p r a ven, nelze soudci v nesporném řízení upříti prá
vo, aby potřebné doplnění nepředsevzal a po případě i dřívější své opatření 
nezměnil. O takové přípravné opatření jde v tomto případě, nehol konečné 
vyřízení o návrhu na umoření listiny nebylo dosud vydáno, a dokud Tcní 
opatřen předpoklad, pro ně zákonem předepsaný, ani vydáno býti n()
může. Ve věci sam'é j-est usnesení správl1o. Zákon předpisuje pro listiílY, 
k nimž vydány byly podílní listy úroko'vé a pod. zvláštní lMtu a nečiní 
při tom ro,zdílu, zda byly sončasně ztmceny také tyto podBní listy. Na

~~ opak obsahnje zvláštní předpisy o umoření podií1ních listů samých, z nichž 
plyne, že nemůže býti listina sama umnřena dříve než poslední k ní vy_ 
daný podíl!)í list. 

Ne j v y Š š í s o II d nevyhovél dovcJacímu rekursu. 

Důvody: 

Podle prvého odistavce § 8 cís. nař. ze due 31. srpna 1915, čís. 257 ř. 
zák., nemůže rO,ční lMta ohlašovací ukončiti se dříve, než nplyne rok ode 
dne dospělosti poslodln1ho vydaného listu úročného (kuponu). Toto usta
novení platí podle jasného znění svého bez ohledu na to, zcla-li navrženo 
jest jen umoření listtny samé, či zároveň t",ké umoření JistU' úročného (ku
ponoJvého), nebol mluví se v nčm o vydaných a ne o ohlašova:ných listech 
(aufgebotcne Scheine). To vysvítá i z úmyslu zákonodárcova, souhlasně 
s dřívějšími zákonnýiilli ustanoveními, posunouti konec lhůty ohlaš:)vucÍ 
tak dal'eko, až bude lze llmoření poclle vší pravděpodobnosti vysloviti bez 
ohrožení práv poctivého držitele listu. Správně tedy nižší soudy určily 
lMlu ol1lašova'cí v příčině stěžo,vateIovy akcie. Pokucl pak jde o otázku 
form<úlní platnosti usneseuí prvého soudu ze dne 17. března, 1920, soud 
rekursní právem uvedl, že dřívější usnesení ze dne 30. ledna 1920 nebylo 
rozhodnutím u věci samé, jež by soud prvé stolice vzhledem na ustano
vení § 9 cis. patentu ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák., nebyl molll 
změniti, nýbrž že to bylo opatření předběžné, jímž měl býti připraven 
základ proJ konečné soudní rozhodnutí o, návrhu !fa umoření listiny. Ko
nečné rozhodnutí toto mohlo a musilo by také v případě, kdyby usnesení 
ze dne 30. ledna 1920byl'O zůstalo neopmveno, pokud se týče nezměněno, 
býti vydáno teprve po uplynutí zákonné IMty ohlašovací a ntkoli již po 
npIynutí .nesprávné, v usnesení ze dne 30. ledna 1920 uvedené lhůty, nebot 
usnesením tímto nenabyl navrhovatel, jak mylně se domnívá, práva J'a 
vf'rok, že listina Jest neúČÍ>nna, jéstliže určená chlašovací lhůta bez vý
sledku uplyne. 

Čís. 590. 

Důvodu příslušnosti, jenž sice vyplývá z přednesu žalUjící strany. ale 
nebYl jí výslovně uplatňován, nesl1lí si soud povšimnonti. 

Faktul'Ové sudiště. Bylo-li k objednávce hlavního závodu dle jejího 
ponkazu zasláno zbožl pobočnému závodu, musl faktura dostati se do 
rukou hlavního závodn před dojitím nebo současně s dojitím zhóží II po_ 
bočného závodu. 

{Rozh. ze dne 13. čerVence 1920, R I 457/20.) 
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K objednávce Berlínské firmy dodala tuzemská firma, jaki určeno 
v cbjednávce, zboží do Broumovské továrny ohjednate,lčiny, Na zboží 
zasla'la do tnvárny, fakturu opatřenou doložkou splatnosti a žalovatelnosti 
v T., v obvodu krajského sondu v Utoměřicích. Doložka zústala nepoza
stavenou. Dovolávajíc se fakturového sudištč podala prodatelka na Ber
línskou )irmu n krajského souclu v Litoměřicích žalobu o zaplacení trhové 
ceny. ZaIovaná firm-a vznesla námitku mí-stní nepříslušnosti, poněvadž 
faktura došla clo Berlím několik dní po' té, kdy zboží došlo do Brou
movské továrny. S o' u cl p r v é s·t o I i c e námitku zamítI, ponev.1dž 
Broumovská továrna, byt i nebyla zapsána jako, pobo·ční závod, závodem 
tím ve skutečnosti jest, pročež' včasnost dojití faktury dlužno posuzovati 
dle doby, kdy došla do Broumovské továrny. Rek u r S '11 í s o u d zrušil 
usnesení nrvého soudu a nlo,žil mu, by vyčkaje právní moci, o námitce 
znQvu prOjednal a rozhodl - mimo jiné z těchto d ů vod ll: Brou-l1oV 
jest toliko oním místem, které dle příkazu berlínskéhol závodu mělo p['e
vzíti dodávku zboží, druhou smluvní stranou bYL a zůstal závod ber
línský. Na závo,d, ten bylo tudiíž též zaslali faktury, když obsahovaly, jako 
zde, dodatky jalm: splatno a žalovatelnOI v T., které měly uložiti žalované 
nové, ve smlouvě samé je'ště nepřeclvídané povinnosti. Jen nepozasiavc
ným při-jetím této faktury zároveií se zbožím nebo i'iž před jeho dOjitím 
zaslané se zakládá dovoIaný so,ud dk § 88 odstavec druhý jur. n. Směro
datným je tudíž dodití faktury. v Berlíně a doiití zboži v Broumově ne 
však, jak prvý wud předpokládá,dDjití faktu~ do Broumova. Žalo~aná 
arci! na Hstku ze cine 7. dubna 1919 předep,sala, aby faktura byla zaslána 
do Berlína, dle náhledu soudu odvolacího, však stačí, když faktury, ža
lolhkyní broumO'vské továrně zaslané, touto byly zaslány závoclu berlín
skému' a tam v čas clo šly. Žalobkyně musí tudíž dokázati předpoklady 
sudiště faktnry, jež sama tvrdí, totiž okamžik dojití zbožíl v Broumovč a 
včasné dojití faktur do Berlína. Že tu není směrodatným okamžik odeslání 
faktury, nýbrž okamžil, dojití u ku'puiícího, v tom souhlasí věda i juriS
dikce (viz též: Zodpovědění dotazů. dobmzdání nejvyššího soudu). 

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

D il vod y: 

Při řešení otázky, je-li dovolaný krajský 5-o,ud dle § 8S odstavcc druhý 
j. n. příslušným, nesejde na tOm, zda lze broumovskou továrnu žaloval1é 
firmy alespo'ň fa!kticky považc,va!i za její odštěpný závod čilí nic. ByIl 
obchod, který jest základem žaIoby, poctle skutkové podstaty rozsudku 
p,rvého soudu u"a:vřen s berlínský.m hlavním závodem žalované firmy 
a n,koli s továrnou hroumovskou, třebaže této k přík",zu berlínského zá
vodu' zbo,ží bYi'o zaslál1lo. Kupitelem však hyl závod berlínský. Jen když 
tento hez námitky přijal falktuTU'obsahujíd doložku v § 88 o,dlstavec druhý 
j. n. naznačenou, mohl tedy v ů b e c býti založen sOl1d faktury. Nebot 
zasílaje faktum, opatřenou touto dolož.kou, činí prodáva'jící kuplteli návrh 
na podrobení se souču faktllry VP ~To,fech, které by z ob-chodu vzešly; 
kupite! pak, jenž bez námitky přijme takcvouto faktu,ru, dává mlOky na 
jevo svůj souhlas s Hmto návrhem, kdežto! jinak p'ollhé mlčení nelze ještě 
považovati za přivolení. Jen tehdy, když faktura přísl'ušnou doložkúu 
opatřená, dostala se do rukou k u pit e I e, lze tedy předpokládati. že 
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tento, přijav ji bez námitky, podrobil se soudu nastati tento 
následek, musí však n kupitele býti. dána i další podmínka § 88 odstavec 
druhý j. n., totiž včasné zaslání (obdržení) faktury (před dOjitím zhoží 
nebo zároveň s ním). V tom sméru má zákon JJovahu formální, zní phsně 
a zcela všeobecně a nedopouští ž"dné výjimky. Vychází! to:tiž ze zásady, 
že nelze kupite,]i ukládati za p'Ovinnost, aby odpovídal na doložky ve iak
tuře, jež došly ho v době, kdy zboží bylo již převzato nebo dokence spo
třebeno, z čehož zase vyplývá pravidlo, že dlužno pokládati fakturn za 
včasnou' v tom ,případě, dostala-li se do: rukou kupitele dříve, než prošla 
IhMa k phpadhým výtkám proti zboží. Užije-Ii se této zásady na sp.1rný 
případ, nutno za správnSr uznati názor soudu odvolacího, že zodpovědění 
otázky, byl-Ii zalo;žen soud faktury d;le § 88 'Odstavec drubý j. n., závisí 
na t,om, zda faktnry dostaly se do rukou žalované firmy v Ber I í 11 ě 
p.řed dojitfm nebo po dojití nebo zároveú s dojitím zboží do Broumova,. 
to p«k tím spíše, když v objednávce ze dne 7. dubna 1919 bylo výslovně 
předepsáno, že faktury mají býti zaslány do Berlína, tak že jest neroz
hodno, zda snad v dřívějšícb případech f"ktury byly zasílány do, Brou
mova. Jakým způsobem za daných okolností berlínský hlavní závod mohl 
si Zjednati nebo zjednal si za účelem případných včasných výtek jistotu 
o tom, zda zásilka "'hoví objednávce, hyl'Oi j-eho věcí a nemá významu pro 
otá20ku příslušnosti. .Ježto pak ve směru výše naznačeném věc nebyla 
soudem první stolice na přetřes vzata a není tu následkem toho potřeb
il"}'ch zjištění skutkových, byla včc soudem odvnlacírn právem vrá.:.:ena 
'k doplnění soudu prvému. Pokud stěžovatelka vytýká nesprávnost před
pokladu soudiu odvolacího, že uplatňovala pouze soud faktury, tvrdíc, že 
odvo:lací sond měl na základě jsoucího tu podkladu skutkového zkcumati, 
není-Ii alespoň dána příslušnost dle § 87 a) nebo, Š 99 j. n., připomíná se 
toto: Obsah žaloby nedopouští uejmenší pochybnosti o tom, že příslušnost 
dovolanéhol krajského soudu byla odvozována jedině z nstanovení § RR 
odstavce druhého j. n., zvláště když byl škrtnut poukaz na §§ 87 a 99 
j. n. v žalc,bě původně obsažený. liledíc k ~ 179 e. ř. s. byla žalobkyně 
zajisté Q,právněna, upl'atni!i do klOnee jednání v první stolici i jiný dŮ'JO.d 
příslušnosti, než ten, ldcrý v žalobě uplatňovala {vyjma ovšem p.řísluš
nos! dl}e § 104 j. n.), ale musila tak učiniti výslovně, aby byla odpůrci dána 
možnost, zaujmouti vúči tomu stanovisko. Žalohkyně podle sporných sl1i~_l) 
tak nenči01i1a, ač žalovaná odmítla soud faktury jakožto jedině upL,tiío
vaný, tvrdk, že měla býti ža,lována v Berlíně. Není přípustno, aby t('prve 
nyní v rekursu žalobkyně se dovolávala příslnšnosti dle §§ 87 a) a '19 
j. n., a netřeba tudíž zkoumati, zdali by tu vůbec byly předp,c,klady tělhto 
ustanoveni zákona. 

Čis. 591. 

Opatrovnický soud jest oprávněn, by sám od sebe v}vola1 opraVIl 
matriky narozených, v niž manželské ditě nesprávně zapsáno bylo jako 
ditě nemanželské. 

{R'Ozh. ze dne 13. července 1920, 1< I 460/20.) 

Manželům Janu S-ovi a Antonii S-Dvě po rodu K-ové povolen byl 
usnesením ze dne 1. úno,ra 1919 dobrovolný rozvod manžebtví od stolu 
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a lože. Dne 3. dubna 1919 porodila rozvedená manželka chlapce, jenž 
pokřtěn na jméno Ferdinand a dle matčina údaje zapsán do matriky jako 
její nemanželský·· syn Ferdinand K. O k r c sní s o u d obdrže v od ma
tričního úřadu 1">ovinný oznam o zrození řečeného d,o.mněle nemílnžJlského 
děcka, vyšethl věc a vydal pa,k us·nesení, dle něhož děcko r'erdinanda 
d']užno považovati za m,anželské d-ítě rozvedených ma.nželú s-ový'ch~ a 
požádal matriční úřad, hy v tomto smysln opravil matrikn, pnnevadž 
dítě nar'Ú'd,lo se sice z rozvedené manželky, ale již dva měsíce po rozvodu, 
a jest pr'Oto (§ 138 obč. zák. a dvorský dekret ze dne 15. června i835, 
čís. 39 sb. zák. s.) dítětem manželským, kdyžtě rc"vedeným . manželem 
zákonná domněnka manželského púvodn d'ěcka sporem vyvrúcena nebyla. 
K rekursu rozvedeného manžela rek ur s II Í' s o II d potvrdil usnesc.ní 
opatrovnického soudu. 

Ne j v y Š š í ::.; 'O U cl nevyhověl dovolacímu rekursu, 11)im.Q, jiné z tě,;~hto 

důvodů: 

So;~d opatrovnický podle § 21 ohč. zák. povinen jest hájiti zájmy to
horo 'dítěte, pročež právem 2akroči1 v řízení nésporném, aby chyba, vlcm
divš, se d'O matriky, hyla náležitě opravena, a nebylo příčiny, aby opa
trovník, dítěti zřízený, vystoupil pořadem práva proti manželu matky 
dítěte, nynějšímu stěžovateli, nýbrž naopak tento musil by, kdyby chtě! 
p.cpírati manželské zrození dítka, vystoupiti proti nčmu žalobou podle 
§ 158 obč. zák, oo'ž 'Ostatně podle svého tvrzení učinil. Zdali tuto žalobu 
podal v čas čili nic, jest v tomto nesporném řízení nerozhlD'dno. Usnese
ními s'oudů nižších, v řízení tomto- vydanými, nebylo, jak stěžovatel ne
právem tvrdí, zahráněno mn v tom, aby uplatňoval žalohou právo, I;teré 
mu dle jeho )i1íněnÍ přísluší, ani mu nchy'la, jak v dovolacím rekursu jest 
uvedeno, odúata "jaksi« lhůta k podání žaloby. 

Čís. 592. 

Nařízení vlády republiky Československé ze dne 24. dubna 1919, Č. 223 
o ochraně zaměstnanců použÍvajíeích bezp'!atného bytu. 

Podána-Ii žaloba o vyklizeni bytn, aniž zaměstnavatel byl si dříve 
opatřil potřebné soudní svolení k výpovědi, nelze ji odmítnonti pro ne
přípustnost pořadu práva, nýbrž dlužno ji zamitnontl. 

Soudní svolení k výpovědi není ještě exekučním titulem k vyklizeni 
bytu. O ně nutno teprve žalovati. 

(Rozh. ze due 13; července 1920, R I 461/20.) 

Manželé A-ovi dali bez předchozího súudního svolení svém11 kočímu 
čtrnáctidenní výpo,vě'ď ze služby. Poněvadž se po uplynutí výpove.dní . 
lhůty ze služebního bytu nevystěhoval, žalovali ho o. vyklizení hy tu:. há
Hee stanovisko, že zaměstnán byl u niDb v jejkh zemědělském podniku 
pracemi zemědělskými a že proto dle § 6 nařízení nepotřebovali souc1-
níhq svolení k výpovědi. S o u II p r v é s t,o I i c e zamítl žaJo,bu, dospěv 
k právnímu závěru, že židovaný byl kočárovým kočím a že proto ohledně 
něho neplatí ustanovení § 6, nýbrž všeobecné ustanovení § 1 nařízení. 
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o d vol a c Í S'Ů li d sdíleje právní zaver prvé stolice, zrušil rozsudek 
a celé řízení jako zmatečné a odmítl žalobu, poněvadž ,žalobci měli si 
nejprve vymoci soudn{ ~volení < k výpo-\rědi, COž státi se může 'pouze 
v nesporném řízenÍ'. 

Ne i v Y š š í s o II d zrušil usnesení odvolacího soudu a nakázal mu, 
by o odvolání zno",a pojednal a rozhodl. 

D1IVody: 

NCjJľávem odvolací soud za to má. že vec patří na pořad řízení ne
sporného, nebo že dokonce snad' vúbec nepatří ani na pořad soudní, a ří
zení sporné C('1 zcmatečné zrušuje, a tOi mí:sto dle § 477 čís. 6 c. ř. s. do 
konce ,d'le § 42 jur. n .. jenž jed.ná o případě právě opačném, že ,parná 
věc rozhodnuta v řízení nesporném. Svolení k výpovědi dle § 3tařízení 
ze dne 24. dUlbna 1919, čís. 223 sb. zák. a nař. udělov::rlo se sice" dzení 
nesporném, avšaok tady o to nejde, neboť žalobci takového svolení se ne
domáhaH, nýbrž opíraji se o výpověď danou bez něho. Než i kdYDY se 
opírali 'O výpověď se svoIenimJ soudním, ,patřila by věc na pořad práva, 
neho,! svolení to není je3tě exekučním titulem, nýbrž zaměstnavatel, ob
držev je, musí teprve výpověď skutečně dáti, a poněvad'ž ani tato není 
exekučnfm titulem - jinak ve věcech nájemních - musí si ho teprv opa
třiti tím, že na základě ní žaluje lIa vyklizení. Ve sporu pak musí vyká
zati svolení soudu k výpovědí. na niž se žaloba zakládá, a dálo, že vý
pověď dána pro dobIi, j::tk § 2 naf. oit. předpisuje. Avšak odvolací soud 
necloenil ani té okolnosti, ~e žalobci zaJožili ža].ohní nárok na to, že jde 
o p.ří-pad § 6 na'řízení a že tedy k v}Tpovědi svo.}enÍ soudního vůbec po
třehí nemají; jctk tedy měl prvý soudce, jak odvolací. souKl žádá, žalobu 
pro nepřípustnost pořadu práva odmítnouti? Nikoli, nýbrž bylo nutno 
základ jejÍ ~kouma'd, a když se svolení soudu k výpovMi ani netvdí, 
vyhověti jí neho ji zamítnouti, podle toho, je-Ii nebo není-Ji tu případ 
,§ 6 cit. nař., t. j. nonH; svoleni soudního 'k výpovědi třeba či je-li ho 
třeba. Správně pochopil věc ]Jrvý soudce, když o žalohě podle těch hle
disek rozhodl, i náleží podle uich rozhodnouti i soudu oornvolacímu'. 

Čís. 593, 

Proti rozsudku odvolaclho soudu, jenž ve sporu o hodnotu 1000 Kč ue
převyšující; zamítl žalobu ien pro tentokráte, kdežto soud prvé stolice 
zamítl ji viibec, nemá žalobce práva k dovolání. 

(Rozh. ze dne 13. července 1920, R I 468/20.) 

Ve sporu o 238 Kč hY'la žaloba soudem prvé stolice zamítnuta. O d" 
vol a c i s Dud rozsL1dek ten -potvrdil s tím, že žaloba zamítá se jen pro 
tentokráte. Žalobcovo d'ovolání odmítl odvolací soud j.akonepřípustné. 

N e j v y Š š í s nud jeho usnesení potvrd~l. 

Dítvody: 

proto, že sOlUd odvolací zamítl ža.[obu jen pro tentokrát a ne vůbec, 
jak prvý soudoe učinil, nelz" ještě pokládati rozsudek odvolací za pozmě-
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úující, neboi z ti s t a I o při zamítnutí žal:o,by, a doda-tkem, stavšÍrn se ve 
prospěch strany žalující, že se tak děje pro tentokrát, vyhrazena 1 Ji la 
straně žalujÍcf pouze mo;žnost, podati po _přípa;dě to-wž žalobu znova proti 
témuž žalovanému, aniž by tento mohl namítati věc právop}atně rozsOu
zeuou. V pravdě jde tedy o pot v r z ují c í rozsudek soudu odvolacího 
ve sporu c částku 1000 K nepřevyšující, následkem čehož jest dovolálí 
vyloučeno dle třetího odstavec § 502 c. ř. s. (čl. VI čís. 30 novely 'O úle
vách pro soudy). Dovolání přes to po'dané bylo tedy právem odmítnuto 
jako nepřípustné. 

Čís. 594, 

Vzdání se opravného prostředku iest účínným jen, bylo.li po vyoam 
napadnutého pak rozhodnuti prOhlášeno výslovně na soudě, ať již do pro. 
tokolu, af již podáním, 

(Rozh. ze dne /13. červeuce 1920,Rv I 354/20.) 

Vyřizuje dovolání ža,Jnvaného neuznal' Ne i v y š š í s o ll- d za opod
statněné vývody dovolací odpovědi, že žalovaný zřekl se dovulání. 

D ů vody: 

Především uvádí žalobce v dovolací odpovědi, že se ža-lovaný mlčky 
v z cl a 1 d o va]. á n í, poněvadž se dne 20. dubna 1920 do'stavn dobrovolně 
do kanceláře právního zástnpce žalobcova a jemu 'Odevzdal bezvýhradně 
sporný prsten a zaplatil útraty sporu prvé a druhé stolice. I kdyby sku
tečnost ta byla prokázána, nemohlo by z ní vyvozeno býti platné zřeknntí 
se dovolání ve smyslu § 513, pokud se týče § 472 c. ř. s. Nebo! zřeknutí 
Se dovolání jest ttle c. ř. s. platné a účinné' jen tehdy, bylo-li po vynesenÍ' 
rozsudlku osobou k tomu oprávněnou, v Ý s lov n ě prohlášeno n s o u d u 
tedy huď ústně, totiž vedle § 208 čís. í c. ř. s. zápisem do jednací-ho pro
tokolu na jisto p'ostaveno, nebo zvláštním podáním soudu ohlášeno'. Ze 
bY' tak se bylo stalo, žalobce ani netvrdí a nelze proto dovolání za nepří
pu'sJ.né pr-važ'0vati. 

Čís. 595, 

Ochrana nájemců dle § 7 a) nařízení ze dne 17. prosil1~c 1918, čís. 83 
sb. z, a n" vztahuje se i k smlouvám, jež po pilsobnosti tohoto naHzeuí 
uzavřeny byly na dODU určitou, 

Nedostatek soudního přivolení má ien v zápětí meritorní zrušeni vý. 
llovědi, pokud se týče příkazu, nikoli zmatečnost řízení. 

(Rozh. ze dne 13. červenee 1920, R II 173/20.) 

Smlouvou ze dne 25. února 1919 pronaja,j maj.ltel domu nájemci byt na 
dobu od I. duhna 1919 'do konce prosince 1919. K prollajímatelovu návrhu 
vydán dne 8. listop,adu 1919 proti nájemci sc-u'diní příkaz k odevzd{mí na
jatého bytn. V námitkách uplatňoval nájemce v prvé řadě nepřípustnost 
pořadu prá,va,- ježto jde o nájemní smlouvu, která zaniká proj"itím času hez 
výpovědi a jejíž smluvní doba převyšuje půl rooku, tedy pOdle § 7 a) na-
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řízení, ze dne 17. čís. 83 sb. z. a n., o aně náj:emců PO
važuje se za obnovenou na' dobu neurčitou a může býti zrušena jen za 
předpakladů v tomto paragrafiJ uvedených. S o udp r v é s t a I i c e usne
senfm, pOjatým do rozsudku, zamítl námHku ncphpustnosti pc-řadu práva, 
jinak vyhověl z věcných důvodů námitkám a prahlásil saudní příkaz k ode
vzdání bytu za bezúČ'innY. Usnesení o námitce nepřípustnosti pořadu 
práva ad ů v 'O dni I takto: Smlauva, byť i deba její převyšovala růl 
raku, není chráněna § 7 a) nařízení ze dne 17, prosince 1918, čís, 83 sh. z, 
a n. Nehoť tímto paragrafem měly býti chrjněuy jen smlouvy, uzavřené 
Ila určitou dobu před účinností nařízení, a,by bylo zabráněno Lomu, by 
,právní postavení ,opatrného nájemce, zaHstivšího si byt pevně na llrčitou 
dobu, po účinnosti -nařízení- o· ochIaně nájemců nebylo horší než právní 
postavení nájemoe méně bedlivého, jenž si· byt najal z netečnosti na dobu 

. neurčitou. Do'zajista však neměla §cm 7 a) nařízení býti stranám zabráněno, 
hy přes účinncst nařízení neuzavíraly smlouvy s platností oomezer.ou na 
určitou dabu a s povinnastí, ji držeti. Nemělo by ani smyslu, ahy strany 
za. platnosti naří~zení o ochraně- nájemclI LIza,vÍ-ra!:v nájemní smlouvu na 
d!obu určitou, kdyby přes toto určení nájemci bylo zůstaveno, včasl1:\hn 
prohlá,šenÍm ji p,řem,ěniti na smlouvu s dobou neurčitou. Nespadá-li tuJíž 
sporná nájemní sm,lou'Va pod nařízení o ochraně nájemců, může pronají
matel beze všeha podle § 567 civ. ř. s. žádati za příkaz na odevzdání bytu, 
aniž by si musil napřed vyžádati povolení soudce nespornéha. Jest pmto 
námitka nepřípustnosti pořadu práva neadůvodněna. ° d voJ a c i s o TI d 
k odvalání pronajímatele zrušil jako' zmatečné soudiní příkaz a celé další 
řízení prvé stoHce a odmítl návrh, na vydání příkazu k odevzdání bytu, 
D II V'O d y: Z nařízení ncvysvítá, že by ustanovení § 7 a) bylo abrúezeno 
na smlOUVY, uzavřené na určitou dobu ,před účinností tohoto naříZení,. Ne
jen, že § 7 a) zní všeobecně, takže platí Pro všechny smlouvY ať před' ať 
po účinnosti tohoto nařízení uzavřené, nýbrž plyne to i z nadpisu § 7 dt. 
nař. »obmezení práva výp.ovědli a prodJioužení nájemních smluv uzavře
ny-ch na určitou dobu«. Zrovna tak, jak se ohmezuje právo V1Tpovědi všc
'Obecně, nutno i ustanovení n prodloužení, nájemních smluv, uzavř.::ných 
na určitou ďohu, vztahovati na všechny sm'louvy, tedy i na smlouvy uza
vřené po 28, prosinci 1918. Proti názO'ru prvého soudce, že by právní pa
stavení opatrného nájemce, zajistivšího si byt pevně na určitou dobu, po 
účinnosti nařízení o ,ochraně náfe,mců bylO' horšílm, než právní postavení 
nájemce méně bedlivého, jenž si hyt najal v netečnosti na dobu neurčibn, 
lze uvésti, že taková časová 'Obmczení nezávisí jeTI- na vúJi nájemce, nirbr-ž 
sp.íše na vůli pronajímatele, který talk snadna by molll účel zákana zma
řiti. Arciť nebyla ustanovením § 7 a) nařízení zabráněno, by přes účinno-st 
tobo,to nařízení nebyly uzavírány smlauvy s platností, obmezenou na dobu 
určitau. Smlouvy takavé, jichž smluvní doba převyšuje půl mku, pokládají 
se dle citovaného ustanovení za obnoveny' na neurčitou dobu, v~yjÍmajíc 
případ, že před uplynutím nájemní ďoby a zachovávajíc v místě obvykhu 
výpoivěduí lhůtu, buď nájemce prah.lásí, že v nájmu nechce pokrač,wati 
nebo pranajimatel žádá za zrušení nájmu z důležitých důvodů dle před
pisů 'o výpovědi nájmů. Když tedy ustanavení § 7 a) nařízení platí i pra 
smlau~y, uzavřené po 28, pr·Qosinci 1918, nebyla žalující strana oprávněna 
k návrhu na vydání přikazu na odevzdání pytu, nýbrž mo-hla podle na
řízení ze clue 9. února 1919, Č, 62 sb. z. an.,dáti výpo'Věď jen se svalením 
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soudu a vymoci si souhlas k v}'povědi pOdle ustanovení cit. právě naří
zenf, jen cestou ne.spornou. 

Ne j v y Š š í s o- u d J-.,: pronajímatclovu rekursu zruši.J usneseui odvo
lacího sondu a nakázal mu, by znovu o odvolání rozhodl, 

DilVody: 

Tím, že usnesení, do r,ozsu-dilm prvého soudu pOjaté, jímž námitkct ne
přípustnosti pořadu práva byla zamítnuta, nebylo žalovanou \F cdpor 
vzato, nebyla soudu odvC'lacímu, jenž rozhodoval a odvolání žalobkyně 
z věcné části rozsudku, 'ovšem odňata J11o'žno,st a právo, zabS'vati se otáz
I-e·u, neide-Ii o včc z pořadu práva vyloučenou, když.tě dle § 240 o·dstavec 
třetí. c. ř. s. li nepřípustnosti pořadu 'práva vždy z povinnosti úředilí jest 
přihl6dati. Tvrzení stěžovatelky, že nařízení ze dne 17. prasincc 1918, 
čís, 83 sb. z. a n., pozbylO' dnem 30. dubna 1920 platnosti, jest nesprávné, 
neho! nařízením vlády ze dUe 30. března 192.0, čís. 175 sb. z. a n., byla 
pLtsohnost onoho nad2ení prodloužena do té doby, dakud a aehr::ll1ě ná
jemci! nebudou vydány předpisy nové, To se stalo zákonem ze dne 8. 
d\rhna 192.0, čís. 275 sb. z, a n., nabyvším účinnasti dnem jeho vyhlášení 
t. j. 3, května 192.0. Ačkoli pak tento zákon dle svého § 33 nastoupil na 
místo nařízení ze dne 17. p'rosince 1918, Č. 83 sb, z. a n., nepllsobí přece 
dle zásady § 5 zák. ebč, .pra ned'ostatek zvláštníha ustanovení apJčného 
zpět, a dlužna tedy 'Otázku, zda k návrhu žalo.bkyne na vykliZení míst
ností, žalovauo-u najatých, byla třeba předchozího soudního sv)lení, po
suzavati pocUe předpisů platných v do'bě, kdy nárok n·a vyklizení i ·yl po
dán t. j. padle nařízení ze dne 17. prosinec 1918, čís. 83 a ze dne 9, února 
1919, čís. 62 sb. z. a n. Dovolací soud sauhlasí s názorem odvalacího 
srudu, že ustanovení ~ 7 a) nařízení ze dne 17, prosince 191e, čís. 
83 sb. z. a 11., se vztahují ke vše m smlouvám nájemním na 
určitnu dobu, uzavřeným a tud'íž projitím času bez výpovědi z.allikaiícím 
(po-kuď smluvní cloba převyšuj-e půl roku), a ne jen ke smlouvám uza
vřeným pře d c dnem, kdy nastala účinnost dotčeného nařízení ,(28, pro
since J918), Opačné mínění stěžovateléino nelze uvésti v soulad ani s do
slovem ani s Íl6elenl tohoto- msta-novenÍ. Že vš-cobecné znenf dotčeného 
§ 7 a nadpisu addHu, dlo nehaž jest zařaděn {"Obmezení práva v:í'povědi 
a prodloužení nájemních smluv uzavřených na určitou dobu") nutká k r,á
z,oru odvolad'lTI soudem vys1ovenému, bylo tímto správne již vYloženo. 
Pokud Se paik: týče účelu onoho ustanovení, připomíná se toto: !)rvnÍ dvě 
nařízení o ochraně n~jemcú, to-liž nařízení ze dne 26, ledna 1917, Č. 34 a 
nařízení ze dne 20, ledna 1918, Č. 21 f. zá>k" vztahovala' se jen k Jájmúm 
na neurčitou do,buuzavřeným, k jiChžicizvázání jest třeba výpovědi, ne
chránila vŠ'ak nájmy na určitou dobu uzavřené a prota padle § 1113 obč, 
zák. bez V}lpov,ědi plOuhým pTojitím caslu zanikaiíd. Aby i takové nájl11Y 
alespoň částečně stalY se účasťny ochrany zákonné, bylo do ílaříz~l1í ze 
d,nc 17. prosince 1918, č. 83 sb, z, a n. (obsahově totažného s núni3tersk.í·m 
nahzením ze dne 26. října 1918, Č, 381 ř, zák.), poiato ustano·vení § 7 a), 
jímž nájemní. smlouvy, zanikající p'wjitímčasu bez výpavědi, poknd 
smluvní doba převyšuje půl roku, za dalších podmínek tam llvedený~h 
byly postaveny na roveň nájemním smloúvám na neurčitou d01bu uza
vřeným, čím'ž ochrana nájemců i na ně byla rozšířena (srovn'0j, též dŮVQ-
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dOVOll zprávu k 
zasedání Národního shromáždění Čsl. z roku 1920 str. 13). To však platí 
pro všechny nájemní smlouvy tohoto druhu, neboť llcní dÚv.Jdné příčiny, 
"by se smlouvami PQ 28. prQsinci 1918 uzavřenými bylo nakládáno Jinak, 
než se smlouvami pře d tímto dnem učiněnými. Z § 2 zákona ze dne 8. 
dubna 1920, č. 275 sb. z. a n., stěžovatelka nemůže pro s'lé odchyhé sta
novisko nic odvoditi. Jedná! první odstavec tohoto § 2 výslovně 'O smlou
vách nájemních, uzavřených na určitou dobu pře d početím účinnosti 
tohoto zákona, tedy zajisté tčž o smlouvách, které byly uzavřeuy z a 
p Ů s o b n o s t i nařízení ze dne 17. prosince 1918, č. 83 sb. z. a n. (čili po 
28. prosinci 1918) a stanoví pro nč celkem ve shodě s § 7 a) tohoto na
řízení zásadu, že takovéto smlouvy nájemní se ObllOVUjí na l.1ellrčitOll 
dobu s výpovědní lhůtou, zvláštními předpisy stanovenou nebo v místě 
obvyklou, jestliže před uplynutím nájemní doby bud' nájemník neprc" 
hlásí, že nechce pokračovati v nájmu, nebo pronadímatel nedá V1rpIQVeď 
se svolením soudu, v kterýchžto přípaclech jeduně -smlouvy takD'v;; zanikají 
projitím času, kdežto ohledně smJ,uv nájemních po počátku účinnosti zá
koua na určirou dohu uzavřených nařiznie třetí odstavec § 2 bezpCJlmí
nečne, že pokládají se po dobu platnosti zákona za uzavřeny na "cuditou 
dobu s výpovědní lhůtc~! zvláštními předpisy stanovenou nehD v místě 
obvJi1klou. Pokud stěžovatelka poukazuje na předpis druhého o,j,tavee 
§ 34 zákona o ochranč nájemnlkil, jenž vylučuje použití předpiS!) prvého 
odstavce § 2, podán-Ii již přede dnem vyhláše'ní tohoto zákona návrh na 
vyk];zení (oclevzdánO nebo převzetí, dovozujíc z toho, že se tu výslovně 
bez jakéhokoliv obmezení pro dobn před vydáním dotčeného záke,na a 
tedy i po vydání nařízení ze due 17. prosince 1918 připouští, že na ;:ákladě 
smlnv nájemuích s určitou dobou nájmu mohou býti a také byly rodány 
pc'uhé návrhy na vyklizení (odevzdánO, takže stanoví zákon S(llll, že 
v případech ta'kových nelze užíti omezení teprve nyní v ~, 2 odst. 1 zá
k;ona o ochraně nájemníků stanovené, -- stačí připomenouti, že byly 
'Ovšem za platnosti nař,Ízení o ochraně nájemců přípustny návrhy v~ikli
zovad, ale -jen se svolením soudu, a že význam přecho-ctného ustanovení 
§ 34 odst. 2 zákona o ochraně nájemCI] SPočívá zejména v tom, že vy
lučuje použití předpiSŮ § 2 odstavec prvý vztahujících se ke vše m ;mlou
vám nájemnÍ'm, uplynutím času zanikajídm, při smlouvách, jichž doba 
nepřevyšuje půl roku, které tedy dos-ulC! nes pad a I y pcd ochranu ná
jemců. Z těchto úvah plyne, že žalohkY'nc měla si před podáním vjipovědi 
pokud se týče návrhu na vyklizení napřed opatřiti svolení s,oudu podle 
nařízení ze dne 9. února 1919, čís. 62 sb. z. a n. Potud lze souhlasiti se 
sOlldem odvdacím. Nelze však sdíleti jeho názoru, že, když žalobkyně si 
neopatřila př,edchozího svolení soudního, vyloučen byl pořad práva '0 jejím 
návrhu na vy1klizení. NedoMatek předchozího soudního svoleni k výpo
vědi po případě k návrhu vyklizovacímu má pouze v zápětí, že k ná
mitkám odpúrcovým výpověď (příkaz vyklizovací), postrádiající takto zá
konného pcdklaJdlu, musí dle § 572 c.ř. s. rozsudkem býti prohlášena za 
bezúčinnou, - nelze však tvrditi, že námitky proti výpovědi (příkazn 
vyklizovacímu;) jsou nepřípustny a řízení dle§§ 560 a násl. c. ř. s. o nich 
zavedeno, jakož i rozsudek ,pro provedeném sporném Hzení vydaný jsou 
zmatečny. dle § 477 č. 6 c. ř. s., zvláště když ani § 4 odst. 2 nařízení ze 
d"e 9. února 1919, č. 62 sb. z. a n., nevylučoval nadobro námitky ",oti 
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S+-'~'V[lO"é(li {pří-kazu vyklizovacímu} a lllQ1Z spornc hzení 0_ nich, jak nej
vyšším soudem opětně bylo vysloveno. 

Čís. 596. 

Zákon ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n., o zajištění půdy drob
ným pachtýřům. 

Odnětím nemíní zákon v§.6 jen případy, kdo vlastník za trvání pachtn 
smlouvu iednostranně zrušil a pachtýř t01l1U se podrobil, nýbrž a to po 
výtce případy, kde vlastník po vypršení pachtovní doby nepřistoupil na 
pachtýřovu žádost o obnovu pachtovního poměru. Při tom jest lhostejno, 
zda pozemky propachtovávalY se pOkaždé veřejnou dražbou II zda pacht 
bez nzavření nové smlouvy sám sebon za posavádních pOdmínek se ob
novoval, čili nic. 

(Rozh,. ze dne 13, července 1920, [~II 174:20.) 

V řízení o nároku drohného pachtýře, požadujícího vlastnictví k pach
tova'nému pozemku, oďmítl n k r e s II í s o li d použiti ustanovení § 6 zá
kona,poněv,adž vlastnlk pachtýři pozemek po uplynutí pachtovní doby 
prostě znovu nepropachtoval, takže o' odnětí pozemku pachtýři nemůže 
býti řeči. Rek u r sní s o u cl zrušil nsnescní prvé stolice a nařídil jí, ~y 
o požadovacím nároku znovu pojednala a rozhodla. D ů vod y: S úzkým 
výkladem, který dal první s'Oudce § 6 zák. ze dne 27. května 1919, č. 318 
sb. z. a n., nelze souhlasiti; nebo! tento výklad nelze srovnati Se JNykbstí, 
že pozemky vůhec a veJkosta'tkářské zvláště se pachtují pravidelně jen na 
období 3-6 let a že Se 'pacht po uplynulí této do.by na týž počet let obno
vuje. Jelikož pacht na určitý počet let uzavřený nelze vůbec proti vůli pro
pachtovatele oduíti a nelze při něm pachtovné jednostranně zvýšiti, jest 
p,atrno:, že zákon m'luve n odnětí pachtu, má na mysli neobnovení prošlého 
již pach tll. 

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

D i1 vody: 

Doslov zákona a úmySl zákoncdárcl1v nc"lopouštějí pochybnosti o tom 
že u.stanovením prvního odstavce § 6 zákona ze dne 27. května 1919: 
č. 318 sb. z. a n., maj.í býti chráněni ti dlrObní pachtýři, kter;''TI! prop,lch
tovatel z důvodú, jež zákon neuznává za p,odstatné a oprávněné, zne
možnil pokračovati v pa'chtu, ač byli k tomu volni a ochotni. Takovéto 
zncmo,žnění nastane však nejen v řldkýcp. asi případech, kdy propachto
vatel zruší jednostranně a bez,dllvodi1ě trvajíd poměr pachtovní a pachtýř 
tomu se neopře, ač by mě! k ;omu právo, nýbrž pravidelně tehdy, kďyž 
po vypršení smluvené do·by pachtovní propachto'vateI odmítne žádost 
pachtýře, který chce pokračovati v pachtu, za obnovení pachtovní 
smlouvy a nepřistoupí na požadované prodloužení pachtu. Také tu ')dnímá 
vlastník v pravdě po,zemek pachtýři. Potud, dlužno tedy za správný uznali 
výklad, jehož se dostalo, dotčenému ustanovení zákona se strany souuu 
rekursního, a nelze souhlasiti s opačným názorem stěžovatelky. K otázce 
v <'ovoJací stížnosti nadhc,zené, jaký smysl má ob meze ní práva. dle § 6 



4dO 

zákona ze dne 27. května 1919, č. 318 sb. z. a n., na čas války, budiž při
pomenuto toto: Ze srovnáni prvního a třetího odstavce zmíněného § 6 
vyph'rvá, že byl dleli 1. srpna 1914 jako časová hranice stanoven proto, že 
následkem válečných událostí a jimi přivoděných změn poměrů hosp"lář
ských jednalk vlastníci pozemků přistupovali ke zrušení pachtovn;dl 
smluv bud la' tím účelem, aby převzali je do svých vlastních rukou, "ch 
aby si zjednali vyšší pachtovné, - jednak mnozí pachtýři byli ,nuceni 
opustiti půdiu dosud obdělávanou, čímž poměr pachtovní pominul. Učelem 
§ 6.dotčeného zákona jcst právě, aby škodlivé účinky, které takto nastaly 
přerušením pa'chtovního poměru, byly pokud se tkne požadovacího práva 
dlouholetých drobných pachtýřů zmírněny. S tehoto právního hlodi:;ka 
jest úplně lhostejno, zda pozemky n<!c!ačních velkostatků vůbec, a jmeno
vitě pozemky nadačníhO' velkostatku, o: který se zde jedná, cHe stávajících 
předpisů vždy se pr'Ůnajimaií veřejnou dmžbou, a dle pachtovních smluv 
pachtovné po uplynutí pachtovní doby se neobnovuje samo sebou, nýbrž 
m'usí nové smlouvy býti uzavřeny. 

Čís. 597. 

Zákon ze dne 27. května 1919, čis. 318 sb. z. a n., o zajištění půdy drob. 
ným pachtýřům. 

Pro požadovací nárok rozhodným jest, zda v okamžiku, kdy byl nárOk 
vznesen, byl pozemek ve vlastnictví osoby, proti "íž lze nárok takový 
uplatňovati. 

<Rozh. ze dne 13. července 1920, R II 175/20.) 

Opíraje se o skutečnost, že, včítá-Ii se pachtovní držba jeho před
chůdců, jest od r'Oku 1886 pachtýřem pozemku, připsaného knihovně 
zbožné nadaci, vznesl pachtýř proti nadaci nárek na. vlastnictví k pach
tovanému pozemku. Zástupce nadaci odporova'i pož,adnvaCÍmu nároku 
poukazem k tomu, že nadace, pro niž j:est pozemek vlastnicky připsán, 
trvá P'O právn teprvé od rekU' 1906 a 'Ů,d tohoto roku jest pO!lemek na ni 
připsán, takžé nelze říci, že měl by požadovatel pozemek po zákonnou 
dobu spachtovaný od právního subjektu, proti nemuž požadovaCÍ nárok 
lze uplatňovati. Tato námitka uznána všemi třemi stolicemi za neopod· 
statněnou, Ne j v y Š š í m s o ude m z těchto 

d it vod ú: 

Dle § 1 zákona '0: zaii'štění pildy drobným paJchtýřům ze dne 27. května 
1919, čís. 318 sb. z. a n., zakládá pacht pozemku trvají'CÍ nepřetržitě od 
1. bjna 1901, nárok pachtýře na postoupení pozomku do jeho vlastnictví, 
»jest-li p:oža,dovaný pozemok pat ř í státu nebo ..... je st ..... sDučá,stí 
...... statku církevního ncb nadačního«, - o: kterýžto poslednější případ 
tu. jde. Uvedenému právě dosloVIl zákona zcela zřejmě vYlhovuje ~r tomto 
směru již splnění předpokladu, že požadovaný pc'zemek je s t vak a
mži k u, kdY' pac h t Ý ř p o ž a cl o v a e í p r á vou p I a t ň u j e, ve 
vlastnictví subjektu náležejícího do nekteré z kategorií v § 1 uvedených. 
Mínění dovolatelčino, že by požadovaný pozemek po cel on dobu pachtu, 
nárok ten zakládajícího, musel býti ve vlastnictv! ,takového subjektu, s do-
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slovem zákona se nesho:duje. Odchylka od .dc's!ovu zákona jest tím méně 
přípnstnoll, když v něm došla výrazu i pravá vůle zákonodárcova. Účel 
sledovaný zmíněným zákonem jest, aby pachtýřům odevzdáním pozemku, 
který po určitou ř<!clu let vzdělávali, do vlastnictví trvale zabezpečena 
byla jejich dOMvádní živnos!. Jest tudíž zákon vykládati ve shodě s touto 
jeho tendencí, jež důsledně sledována nutně vyžaduje, aby stejně naldá
dáno bylo se zákonně kvalifikovanými pachtýři uplatiíujícími požad:o'Tací 
právo ,naproti některé z právnických oso,b v § 1 odstavec druhý vy jme
novanych bez 'o.hledu na dobu, po kterou jest vlastnicí pozemku, jen je-Ii 
vlastnicí v 'Okamžiku, kdy požaclovací právo hyl o uplatněno. Neprávem 
dovolává se stěžovatelka pro své opáčné 'mÍ-nění ustanovení § 8 téhož zá
kona, jenž. Se týká naprosto, jiné otázky. Us.tanovení to ve shodě s účelem 
úkona brániti chce mMen! nároku pachtýř:ova uki'ádáním mu náhrady za 
požadovaný pozemek ve v)rši cen válečných. 

Čís. 598. 

Tím, že spoluvlastník určil svou movitou věc ku prospěchu spOlečné 
nemovitosti a že věc ta jest následkem toho PO právu příslušenstvím ne
movitosti, nestává se o sobě ještě sllolnvlastnictvímostatních podílníků. 

(Rozh. ze dne 13. července 1920, Rv II IOl/Z0.) 

Ve sporu O zrušení sPo'luvlastnictví mlýna se všemi strOji a zařízením 
veřejncu soudní dražhon namítal žalovaný spoluvlastník mimo jiné že 
stroje a zařízení mlýna pořídil ze svého a že následkem toho k nim dr~žba 
žá,dným ,;působem nemohla hy se vztahovati. Obě niž š í s t o I i c e PTO

hlasllY' namltku tu za neoprávněnu, poněvadtž žalovaný stroje a zařízení 
vnesl dIQJ spoleóléhQl mh"na a určil je- k provozováni živnosti, čÍJll1Ž věci ty 
staly se nedílnou součástí mlýnské nemovitosti, takže nic dále na tom ne
záleží, zd;a žalovaný pořídí! o·ny věci ze svého a vyhradil si k nim právo 
vJastni'cké, čili nic. 

N e j v y Š š í s o u cr nařídil soudu prvé stolice, 'by'- o řečené námItce 
znc'vu pOjednal a rozhodl. 

D fr vod y: 

Názoru předchozíCh stolic nelze přisvědčiti. § 294 obč. zák. ovšem usta
novuje, že p.říslušenstvím jest, co: s věcí trvale jest spojeno zejména i věci. 
vedlejší, bez ni'Chž hlavní věci užívati !,elz~ neb o nichž zákon nebo vlast
ník nařídil, aby se jich trvale pro hlai/ní věc užívaJo, a taktéž praví § 397 
obč. zák. m,ezi jiným, že za nemovitc'u věc pokládá se vše-, co je v zémi 
nebo ve zcli upevněno., přibito atd., jakož i věci t",kóvě, jcž jsoul k lomu 
ahy se jich při nějakém celku trvale u'žívalo. Okolnost, že· mo,vitá věc po~ 
Vwžuje se dle svého určení a věnování prol právní ohchod v jisKlch smě
rech za součást včci hlavní, netvoří však o sobě dúvodn na~birv~cího~ pro 
osoby, jimž hlavní věc jest společnou a nemohou proto, osoby ty osobovati 
s~)iž ~ ct.it~'Odu hÓřejšího ,právo, aby jmenovitě příslušenství, jež bYlo po 
popade ]lTIym spoluvlastmkem zaopatřeno, bylo vůči nim považován'Ů za 
spoluvlastnictví. Nerozhoduje tcdy pouze to, .zda stroje a' zařízení dle 
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svého účele a své povahy byly by příslušenstvím, ani zplrsob spojení jich 
s nem,ovitou věcí, nelze tudíž z Wc:hto. okC'lnosií ještě usuzovati, že ten, 
kdo zařízení vnesl do mIJ;-na, se tím vzdal ve smyslu § 863 obč. zák. svého 
vlastnického práva. Z toh'O vyplývá, že není správným názor nižších sto-o 
lic, že zařízení ,mlJ'rna sdílí za všech okolností clSud nemovité věci samé, 
nýbrž třeba zjistiti skutkové okolnosti, na základě kterých lze dojiti 
spávného úsudku o významu a vlastnictví sporných strojů atd. V této 
příčině nezabývaly se však nižší stolice s přednesem stran, a nebyla skut
ková podstata pc' této stránce náležitě vysvětlena, takže pro rozhodnutí 
této otázky není tn dostatečného zjištění skutkových okolnostL 

Čís. 599. 

Podnikatelstvem ve ·smyslu zákona o ručeni dráhy za úrazy příl1odou 
v dopravě jest provozovatel, nikoli vlastník nebo koncesionář dráhy. 

(R'O.zh. ze dne 13. července 1920, r~v II 141/20.) 

Za jízdy vlakem na dráze, jejímž koncesionářem a majitelem jest spo
lečnost A., jež však je ve státním provozn, utrpěl žalobce úraz na tMe. 
I domáhal se na společnosti dle § 1 zák o ručení železnic náhrady škody. 
0'ba nižší soudové zamítli žalobu pro nedostatek pasivní legitimace 
v podstatě z toho dúvod'u, že žalovaná, odevzdavši obstacrávání dopravy 
na trati své dráhy erá:ru, pokud se týče, správě státních drah, jest pouhou 
vlastnicí a nikoHv též pwvozovaJtelkou dJráhy, na níž se žaoJobcl úraz při
hodil a ve případech tako~ýchto sluší nárok na náhradu podle § Izákona 
o mč. žel. uplatňovati vůči 'Onomu podnikatelstvu, jež dopravu vskutku 
ohstarává a nikn1iv proti koncesionáři a vlastníku, jenž, nejsa zároveň 
provozovatelem d[áhy, nemá na její dopravu žádného vlivu. 

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

Důvody: 

Proti právnímu názoru o:boupředcbozích stoJic uvádí dovolatel přede
vším, že § 1 zákona o ruč. žel. ze dne 5. března 1869. čís. 27 ř. z. nepřed
poklácli't zavinění podnikatelstva, a opírá se k dotvrzení tohoto svého sta
noviska o closlov § 2 tébož zákona. Názor dovolatelUv není správný, 
nebof § 1 skutečně zavinění předpokládá, oož lze vyvoditi j z povahy 
závazku dráhy, který jsa obligací ex delicto pouze ze zavinění může vze
jíti. Toto zavinění dráby může se pro složitost a nebezpečnos! podniku 
státi způsobeim velmi rozmfbnitým a okolnost tato vedla zákon' k tomu, 
že předpoklád"l zavinení dráhy - mnohd,y těžko dekazatelné - gene
relně a že v § 2 uvádí pOllze důvody exkulpační, kdy dráha tohoto za" 
vinění a tudí,ž i ručení jest sprcštěna. Takové zavincnÍ však možno při
čísti pouze ,podnikatelstvu, jež skukčně dopravu provádí, které jest tedy 
súčastněno v tec II nic k é m směru, nikoli však vlastníku železnice, 
jenž súčastní se pouze v h'D S pod á ř s k é m směru. Dále dlužno pouká
zati k ustanovení § 57 doprav. řádu želez. ze dne 16. listopadu 1851, čís. 1 
ř. z. z r'Oku 1852, dle něhož při propachtování provozu železnic čili, jak 
zákon praví, při přenechání provezu soukromSrm osobám neh soukro-
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m~'m spolkům mají tyto ohledně provozu železnic tytéž povinnosti a zá
vazky jakO soukromé podniky železničnÍ. Ze všeobecného tohoto, ustano
ve-ní lze vyvoditi, že mezi tyto povinnosti náleží i ručení za, skody, do
pravou způsobené, Pokud jde pak o případ opačný, totiž, dá-li,oukromník 
svou dráhu du provozu státu, oč právě jde v tomto při,padě, lze z uvede
ného, předpisu vyvoditi, že v tomto. případié ručí za škodu pouze stát. 
Odporova·lo by zajisté právnímu citu, kdyby za dopravu měl ručiti sou
kromník, jenž na správný chod její nema žádného vl,ivu. Ovšem by se 
mohl stát hoiiti na vlastníku, kdyby událost v dopravě by'1a způsobena 
vadami skrytými (nedostatky stavby, kolejnic, vozÍ! v dubé p·ředání a 
pod.), vlastníken1 způsobenými, avšak kromě těchto případů zůstává je
diným a konečným ručitelem pouze ten, kdo dopravu provozuje. Názor 
tento lze kromě toho vyvoditi též z úvo,dních slov § 1 zák. o ruč. ř;el. 
»událost v d 'O 'P r a v ě« a n,emůže zajisté bezpro'středně po tom násle
d~Uljíd slovo »Untt:rnehlh,ung« znamenati jiný podnik nežli onen, do jehož 
pů,sobnosti ona »dopr.ava« spadá. Názor tento podporován jest i dalším 
textem uvedenéhO' předpisu »kdo j-sou činni při službě' vozové«. Jen mimo
chodem budiž poukázáno, poknd se týče stanovení pojmu "podnikatele 
(Unternehmer)" k zákonu ze dnc 28. prosince 1887, čís. 1 ř. z. z roku 1888 
o. úrazovém pojištění dělnickém, dle něhož podnikatelem jest ten, na 
jehož účet se proVC(l děje (Betrieh erfolgt ~ § II odstavec prvý a třetí 
cit. zák.). Ustanovení § 1 z>1koml o a1ltomobilech ze dne 9. Srplla 1908, 
čís. 162 f. z. je rázu zcela v-Srj-imečného a nelze je vztahovatt na f'·učení 
při železnicích. 

Čís. 600. 

Prozatimní opatřenl zákazem dalšího uveřejňováni inserátu, ohroženou 
stranu poškOZUjících. 

(Rozll. ze dne 20. července 1920, R J 462/20.) 

Mezi ,akciovou pojišťovnou pro,ti úrazu 8. ru·čenl A. a ústředním svazem 
zam"ěstnanců pojišťoven v P. došIo k neshod·ě v otázce p'řístupu zřízenců 
akdov6 pojišťovny k crganis.aci zam'ěstnanclI pOjišťoven. Za této rozepře 
uveřejněn v různých llovináC'h tento inscrát: »Dříve nežli se dáte pojistiti 
u pOjišťovací s,pole'cruosti, o.bra fte se na Ds'třední svaz zamcstnanců poji
šťoven" o informaci, týkající se poměrů, jež panuji, II tétO' spO'I'ecnnstk" 
Návrh akciové pojišfovny, by jí proti svazu, bylo povoleno prozatímní 
opaltření zákazem, dalšího uveřejřlOVállÍ inscrátů téhož nebo pO'dobného 
obsahu, byl s o u cl e m p r v é s t o I i c e zamítnut. poněvadž navrhující 
strana neosvědčila, že by to byla právě odpůrčí strana, která lweřejnUa 
inseráty tyto. Táž při jednání o návrhu tom popřela veškerou účast v uve
řejňování tom, a ohrožená strana neuvedla ani neosvědčila ničeho, z ceho 
by se na účast tu souditi dalo. Z pouhého obsahu inserátu nelze na to sou
diti, spíše jest pravděpodobno, že by odpůrčí strana, kdyby inseráty byla 
nechala uveřejniti, svoje jméno v nich nebyla llve"la. Neosvčdčila-li však 
navrhující strana, že odp-ů.rčf strana j,cst půvcdcem inserátů, o nčž jde, 
ne10svědčila též, že by ji přislušel vÍlči straně odpůrči nějaký nárok na 
náhradll škody o navrácení v stav předešlý ve sm3'sln § 1330 o:istavl,c 
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druhý obč. zák. a že by náro,k její byl ohrožen odpůrčí stranou. R e
k II r s II í SOlU d povolil prozatímní opatření, složí-li navrhovatelka Pro 
veškeré, odpůrci z opatření hrozící škody k soudu jistotu 3000 K'č, D ů
vod y: K povolení prozatímního opatření stačí, osvědčí-Ii navrhovatel 
okolno-sti, z II i c h ž I z e s o II d i t i, že mU' přísluší proti OdPlUTi nárnk, 
k jehož zajištění se navrhuje vydání prozatirnního- opatření. Soudce Drvý 
správně dovozuje a soud rekursní náhled ten sdílí, že vzhledem k tomu, 
že obsah inserátů je tak všeobecný, čtenář záležitosti neznalý by se 
nemohl dovtípiti, že jde tu o' námezdní- 51)Or mezi navrhující stranou a 
jejími zřízenci, nSTbrž že by m-ohl míti za to, že se varuje před pojišťo
v",ním II navrho'latelky, protože tam není vše v pořádku a žc by důsled
kem toho inseráty těmi navrhovatelka mohla býti poškozena, Z okolnosti 
té, že inseráty o něž jd!c, uveřejněny byly téhož dne, totiž 1. května 1920 
v témž znění 'v někDlika časopisech, dále že, jak předloženými časopisy 
osvědčeno bylo, inseráty tytO' mají stej'né znění, jsou velice nákladné, a že 
v in,serátech těch »Ústřední svaz zaměstnanclt pojišf.oven«_ je označován 
jako orgán, jenž další informace udělí, lze s v e I i k o II p r a v d ě II o
d o bn o stí souditi, že právě tento »Svaz« je rczšiřovatc1em těchto nla
cených inserátů. Zákon žádá toliko osvědčení, nikoliv provedení přesného 
dúkazn o eX,l,stenci nároku, k jehož 'zajištění prozatímní opatření se po
voluje a tomuto pož,adavku navrhovatelka vyhověla předložcuim časo
pisů v nichž inseráty uveřejněny jsou. Vzhledem k tomu však, že osvěd
čení' toto dostatečným není, byla po rozumu § 390 ex. ř. vykonání povo
leného prozatímního opatření učiněno odvislým na složení jistoty k soudu, 
Také z povahy včci samé, i z toho, co navrhovatelka ve svém návrhu 
uvádí, vysvítá, že žádaného prozatímního, opatření je třeba" aby 
byla odl\Trácena hrozícíi nenahraditelná ško.da, nebo,t je jisto, že dalším 
rozšiřováním těchto inserátů skutečně nenahraditelná škocla navrhovatelce 
hrozí, nebol čtenářstV'o inserátů těch mohlo' by právem souditi z okolnosti 
té, že inseráty tyto nerušeně dále jsou uvdejňovány, aniž navrhovatelka 
tomu se brání, že skutečně ve vedení pojišf,Qvny něco v po'řádkll není, co 
ospravedlňulje ta,kovéto vaif-Dvání insertcm, z čehož by ovšem, navrhQlva
telka měla značnou újmu' majetkovou. Proto okolnost tato - jako zřejmá 
- da!lšBho osvědčení nepotřebuje, 

Ne j: vy Š š í s o li d nevyho:věl dovoladmu rekurstl. 

Důvody: 

Navrhovatelce jako pOjišťovně záleží na duvěře veřejných kruhu, ze
jména těch. kdo hledají pDjištční svých zájmů. Obsah insertu jest zpuso
bilý, sesla,biti tuto důvěm, odvrátiti zájemníky od pojišťovny, na její~ 
poměry se veřejně upo2Joruují, tedY pojišťovnu majetkově po,škoditi. Každe , 
c!a!'ší inserovánÍ jest způsobilé, nebezpečí toto zvýšiti a přivoditi nenahra
ditelnou škodu. Inserát obsahuje výzvu k veřejnosti, ahy Se obrátila 
o infClrmace t:\rkající se poměrů, jež .panují II pojišf,o,vny, na »)"Ústřední svaz 
zaměstnanců- p;ojišťoven«. Jest tedy pravděpodobno, že inseráty pocházejí 
od svazu, Osvědčení není v tomto směru dostatečné a bylo správně opa
tření učiněno odvislým od složení jistoty. Předpoklady zatímního opa
třeni j'Son dány a stížnost není důvodna, 
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Čís. 601. 

Zálwn ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n., o zajištění pudy 
drobným pachtýřům. 

Spolupachtovaný pozemek nepřestává býti částí hospodářského celku 
(§ 3, odstavec čtvrtý zákona) tím, že ho pro hospodářský celek ialm ta
kOVý není právě nutně zapotřebí. 

{Rozh, ze dne 20, červ,ence 1920, R I 476;20,) 

Ohláška dr,obného pachtýře byla o k r e sní m s o ude m odmítnuta. 
D ů vod y: V tomto případě nejde o pachtýře zemědělského po,dnilm, ja
kého zákon ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n., označuje jako drob
ného pachtýře, chtěje mu pachtovanou zemědělskou pildu zajistiti. Žadatel 
jest mlynářem a jako takový má od velkr~tatku v pachtu mlýn čp, 29 
v D. s příslušenstvím a nyní po,žadovanými pozemky ve v}Tměře 4 ha 
03 a a 19 m'. Pozemky ty tvoří ode dávna hO'spodářské příslušenství 
mlýna a s ním jeden hospodářský celek, jednu živnost, ieden statek a na 
takové hospo.dářské celky nepřísluší dle § 3, poslední odstavec, paclltýři 
požadovací právo. Mlýn hez pozemků, o něž i,de, nemohl by samostatně 
liospodářsky existovati. Citovaný zá,kon souvislost pozemků s podniky 
průmyslo'lými výslovně respektuje (tak v § 5, poslední odstavec, v § 6, 
poslední odstavee). Intencí zákona jest zajistiti pMu dosa vac1ním pachtý
řům zeměděllskýchpozemků, ,aby na nich mO,hli jako na vlastních dále 
hos,podařiti (§§ 1 a 3 zákona), ale vylcu'čiti vš.echny pachty, které nelze 
ČÍ'!ali k drobným nebD dílcovým pachtům, I~ e k u r s '1 í S o u d potvrdil 
usnesení prvé stolice, dO'dav k jejímu odůvodnění toto: Pa,cht vztahuje se 
na živno's!enský pDdnik, takže stěžovatele nelze pokládati za drcln,ého 
pachtýře ve smyslu z:lkona ze dne 27. května 1919, čís. :lIS sb, z, a n" 
nýhrž za pachtýře celku. Takcvému pachtýři nepřísluší všale pOž1ďovací 
právo ani na pachtvvan:fT cclc,k ani na jednotlivé pozemky, které s tímto 
podnikem jedinou smlouvou byly pr,opachtovány a k celbt tomu hospo
dářsky přinálež.ejí ani tehdy, kdy;by jich k provozo'lání samé živnosti 
nebylo nezbytně potřcbí. Podobně nemůže pachtýř dvora požac)iovati ne
které z pozemků s tímto dvorem pachtovaných, třebls tento, celek mohl 
i bez nich obstáti. 

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

Dúvo(iy; 

StěžDvatel pn svém výslechu dne il. června 1920 sám udal, že pach
tovaný objekt uvedený ve smllOuvě ze dne 31. prosince 1913 (mlýn čp. 29 
v D.zvaný Starohutský s příslušenstvím) tvoří samostatný hospodářský 
celek, což vyplývá ostatně také zřejmě z o,bsahn smlouvy pachtovní, ve 
které smluveno též jedmotné p~chtovné 760 K ročně, byl se zároveň uvá
dělo, že z ,tohoto. pachto'lného připadá na pozemky 160 K a na vodní sílu 
a hostinskou živnost 600 K. Pachtýři hosp,odářských celků vš,ak podle 
§ 3, odstavec čtvrtý zábonw ze dne 27, května 1919, čís. 318 sh. z, a n. 
nep.řísluŠí právo' požadovací. Námitku, že některých z pozemkil, při mlýně 
se nalézajících, není potřebí k provozování' tOhotD hospodářského celku, 
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spf3vně vyvrátil , 
novení zákona ani pacht jH dvc,ra nemuze pnžadovati některé z pOzemků 
se dvorem pachtovaných, třebas tento mohl i bez nich obstáti. P o v i n
n o s t vlastníka, postoupiti pachtýři do, vlastnictví jiné pozemky stejné 
výměry nebo stejné hodnoty, nastává jen za předpokladlt § 6, odstavec 
čtvrtý zákoua ze dne 27. května 1919, čís . .'l18 Sb. z. a n., kterých tu 
však není. 

Čís, 602. 

Proti právnímu názoru, sdělenémn v úředním styku soudemveřeÍnému 
úřadu, nepřísluší účastníku právo k opravnému prostředku, byť i právním 
názorem dotčeno Se bylo jeho zájmu .. 

(Rozh. ze one 20. červeucc 1920, R [ 482/20.) 

v zálež!tc's!i vyměření paušálnitlo poplatku za soudní péči o svěřenství 
L, dle cís. nařízení ze dne 15. září 1915 čís. 279 ř. zák. obrátilo se mini
sterstvo fjrand na svěřenský soud o. vyjádření, zda tím, že pensijní 
normál byj svěřenským soudem schválen, staly se pense, toml1to normálu 
odpovídající, pro všechnu budoucnost dluhem svěřenským, S věř e n s k Ý 
s o u d zodpcvěděl dotaz tímto dopisem: V záležitostech reálníh8 svě
řenství L. byl odtud schválen dvojí pensUní normál. Prvn! z roku 1908 
tvořil náhradní smlouvu dle pensijního zákona ze dne 16. prosince 1906, 
čís. 1 ř. z. pro rok 1907 a hyl schválen zdejším wsnesením ze dne 21. dubna 
1909. Druhý statut pensijní z roku 1916 byl přizpůsoben pensijní novele 
o'bsažené v cis. n"ř. ze dne 25. června 1914 Č, 138 ř. z. a do'šcl svěřenského 
schválení usnesením ze dne 30. listopadw 1918. Přikládáme k nahlédnutí 
opojí usnesení a všechny spisy k nim: se vztáhující. Svěřenský soud ne
pokládá placení pensí dle schválených pensiiních rmrmálů za dluh fidei
komisní v tom smyslu, ŽC by sám svěřenský kmen byr za pense nějak 
zamčen, naopak klade slu'žební pense jako doplněk běžní'ch služebních 
platů na roveň oněm hospcdářským výdajům, které každý majitel svě
řenství k dosažení výtě"ků dle §§ 631, 512 cbč. zák. ze svého' podniká. 
Náraky pensijní na svHenských nemovitostech se nezjišťují. Schválení 
svHenské měl'O hlavně ten účel, aby přijatým pensiojnÍm statutem byli 
vázáni miimlo držitele svěřenství- i všichni jeho svěřenští' nástupci, tak aby 
v té příčině bvla zaručena kontinuita. StalO' se tak v zájmu pojištěných 
zřízenců, aby oni byli ohledně svého zaopatření pro invalid'itu a stáří 
uklidněni'; mělo tím však zároveň býti pe's]ouženo řádnému hospod,ař3ni 
na svěřenských panstvích, neb'Oť zajištěním řádných platů pensiinLh lze 
získati a vyohovati odborně kvalifikovaný, SPOlehlivý. vytrvalý a věrný 

.personáL Na předchozí okolnosti ukazují sami svěřenští účastníci v pa
dání, kde se i na to klade důraz. že podle § 17 pens. normálu z oněch· 
pensijních příspěvků, jež sami zaměstnanci odvádějí, bude utvořen a!lodní 
fond, který 1.ednou vystačí k Ílplnému uhražování všech zaopatřovaCÍch 
platů. Do, té doby jsou ovšem dočasní majitelé svěřenství povi:i1ni' ve
škeré zaopatřcvací platy hraditi ze svého. Držitel svěřenství, zvěděv ° tomto ďopisn svHenského soudu, vyžádal si jeho opis a podal pak do 
vyřízcní dotazu na vrchní zemský soud rekwrs potud, pokud ministerstvu 

437 

'fF---limnIKí, . v Pr~ze k jeho dotazu sděleno byle', že soud svěřenskSr ncpokláJ.á 
placem penSI dle schválených pensijních normálú za dluh fideikomLmí 
v tom smyslu, že- by sám svčřcnsk:§- kmen byl za pense nčjak zaručen 
naopak že klade služební pense jako doplněk běžn}'ch služebních platŮ 
na roveň oněm hospodářským v17 dajům, které každi7 majitel SVČř':;l1StVÍ 
k dosažení výtěžků dle §§ 631, 512 obč. zák. ze svého poduiká. V r c h u í 
zem s k Ý s o u d rekurs odmítl. D ů vod y: Stěžovatel především vy
týká, že v odpor vzaté vyřízení soudu prvé stojice je zmatečné, ponev,ldž 
soud k podání dobrozdání ministerstvem fin~ '-'1 žádaného Dpráv~l~n ne
byl a měl proto dle ustanovení § 42·j. n. ZOdpovědění dotazu odmítnouti 
Dovolávání se v·šak ustanovení § 42 j. n. je nepřípadné, poněvadž v to-mt~ 
případu nejednalo se o zahájení právní věci, která bJ byla odf:ata tuzeme 
skómu soudnictví nebo řádným soudům vůbec. Rovněž nepřípadné je 
dovolávání se ustanovení § 36 OJ'gal1. zák., ježto totO' ustanoveni lJl{t na 
myslí dobrozdání zcela jiné'ho druhu, jež soudy podávati mohou než 
o jalk~ v to:~t? případě se jedná. Jest sice- správné, že ku vyměřcl;í pO,
platku, o nez Jde, není po'volán 'soud, nýbrž úřad poplatkový a že soudu 
nep~ísl~u,šÍ ': této popl~tkové věci vydávati soU'dní výrok, ale soud prvÝ 
take zadneho soudmho výroku nevy.daI. Ministerstvo iinancí žádalo 
zemskSr soud v Praze za vyjádření, zda tím, že pensijní normál byl schvá
len, staly se pensc tomuto normálu odp,ovídající pro všechnu budoucnost 
svěřenským dluhem. Ministerstvo financí přálo si zvědlěti, jaké nrávní sta
novisko soud prvý jako soud svěřensk"S' k otáz,ec znlJněné zauj{má a soud 
ten právní svůj názor k věci té prOjevil. Že zemský soud op:rávněn byl 
k z?dp'Ově~~ěl1í dc'žádánÍ ministerstva finanCÍ, vyvl-s'rvá jasně z ustano
velll,~ 37 cls .. 8 organ. zákona. Soud prvý tedy ve vyřízení, jež v odip,or 
se bere, pfiolJevl} pouze SVLlj právní, názor, nevydal však žádného so'udniho 
v?ro,~UI. Nejde proto o žádné c,patřenÍ soudu, upravující zevnější poměry, 
nybrz o zodpovědění dotazu jinéh'O úřad'U státního, v němž soud prvé 
stolice své právní stanovisko úhledně p,ensí zauial. Je-li však ·tomtl tak 
pak nejedná se o žádné copatrení, rozhodnutí sou'du, jaké má na 1I1",,!i § <) 
nesporného patentu. Není-Ii ale tak,ového rozhodnutí, Pak nemá místa také 

. rekurs, který předpokládá soudní rozhodnlltí. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl rekursu držitele svěřenství proti od
mítnutí rekursu. 

Dilvod,y: 

Lze úplně stranou ponechati oiázku, zda zemský soud v Praze bvl 
o~rávněn prodávati ve věci, o. kterou.se j~dná, mjnisterstvu fina!lcí ibud~-k 
vnbec, a zejména úsudek obsaŽenY·v notě ze dne 27. března 1920. Dosti 
na tom, že nejde o žádné soudcovské o'patření v es t y k u s e st; a
~,am i, ~aké, jedině na mysli má ~ 9 cis. patentu ze dne 9, srpna 1854, 
C1S. 208 r. zak. (srovnej §§ 2 čis. 5 a 7, ll, 12, 14. 15, 18 a 1.9 téb:>ž pa
tentu), ný.brž o opatření ves t y k u s ú řad y, Opa tření taková však 
nelze hráti v odpor řádnými 'Opravnými wostředky v pořadí stolic Tím 
že stěžovateli k jeh() návrhu hyl vydán o p i s 'Oné noty jako'žto' části 
Soudních spisů - tedy ne sn.ad vy hot () ven í soudního usnes',ní 
nenab",l úředllí aOjlis povahy opatření ve smyslu dotčeného § 9. 
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Spor, v němž třetl osoba uplatňuje proti nemanželskému útcil1árok 
náhradn nákladu jejž za něho na dítě byla vynaložila ~§ 1042 obč. zák.), 
patři k výlučné ~ěené příslušnosti soudu okresního (§ 49 čís. 2 i. n.). 

(Rozh. ze due 20. července 1920, P I 483;20.) 

Žalohou na krajském soudě domáhala se Anna B-ova na J oseiu M-ovi 
zaplaccení 30,00 Kč z právního důvodu, že počítajíc s náh,adou, hradila za 
něho náklady spojené s výživou jeho nemanželského , její dcewu Annou 
B. zrozeného syna Alfreda B. v čase od 30. ledna 1915 až do l. ledna 
1919. Soud prvé st'Olice rozhodl ve věci somé. Odvolací soud 
zrušil rozsudek prvé stolice a celé řízení, jež mu předcházelc·, jako zma
tečné a odmítl ža:lobu. D ů vod y: Žalobkyně uplatňuje zálmnnou p"vin
nost kter'Ou má nemanželský otec vůči dítěti. Spor takOVý náleží dle 
§ 49' čís. 2 j. n., nehledíc k h'Odnotě předmětu "poru" před W;ld okre~ní; 
Dle vládní předlohy a dle usnesení permanentmho vyboru znelo dotycne 
zákonné ustanovení t'1'kto: "Strcitigkeiten betreffend die Anerkc!1nllng der 
Vatcrschaft Zll einem uneheUchen Kinde urtld Uber dic damit zusarnmen
hangenden AnsprUche anf Entscbadigung sowie Streitigkeiten ilberaus 
dem' Vaterschaftsverhiiltnisse ahgeleitete Anspriiche auf Leistung des Aui
wan des flir die Verpflichtung und Erzielmng des unehelichen Kincles.« Te
prve usnese-nim společné konference dnznal § 49 čís. 2 j. n. S've nynější 
úpravy, která znamená dle zprávy tét'O konference tdU", slohové zlep
šenÍ. Norma, původn,ě zcela povšechně znějící, vysvětluje tudfž, že § 49 
čís. 2 i. n. nemouví G sp,orech matky neb dítěte a nemanželským otcem, 
ný~brž na m'Ístě toho užívá všeobecné rčenÍ-: »0 závazcích nemanž,elskému 
otci k matce a dítěti podle zák'Ona příslušejících«. Rozepře, vzniklé z po
vinností, majících pův'Oď svůj v nemanželském otcovství, mají býti řeš:,ny 
vůbec a zejména, nehledíc k ho:dnotč sporného předmětu, soudy okf'.~smnu. 
Z těchto úv"h plyne, že při sporech o povinnostech, vzniklých z neman
želskébo otcovství, jest pHslušným smld. okresní bez ohledu na hodnotu 
předmětu sporu a bez rozdílu, zda matka nebo dítě vznášej.í nárok jim 
dle záko,na pří~lušejicí, či zda jde o náhradu nákladů ua výživu, třetí 
osobou děcku poskytnutou. DIe § 104 j, n. nemohou záležitosti, náležejÍcí 
před okresní soud, vzneseny býti na sbor'Ový soud prvé stolice. J dto 
tudíž naříkaný r'Ozsudck by! vynesen soudem, který ani výsloynou úmlu
v<o:u stran nemllže pro tento spor se státi příslušným, bylo dle § 471 čís. 7, 
473 čÍs. 3 rozsudek i řízení ie-mll' předcházející v sezení neveřejuém_ usne
sením zrušiti jako zmatečné a žalobu odmítnouti. 

N cj v y Š S 1 S o u d nevyhovi'1 rekursu, poukázav k důvodům napa
deného usnesení a d'Odav k nim toto: 

Tvrzení žalobkyně, že v tomto případě žádll~c ze súčastněných činitelů 
nehyl toho názoru, že žaloba náleží- k příshlšnosti okresního s~:)Udu, jest 
nerozhodné. Boku,d se tkne výtky žalobkyně, že odvolaci soud nebyl 
oprávněn zrušiti rozsudek soudu prvého a řízení, jež předcházelo, jako 
zmatečné rončvadž zmatečnost nebyla odvolatelem v c'dvoladm- spise 
uplatňována, stačí prostý pQukaz na ustano,vení §§ 471 čís. 7, 473, 477 čís. 3 
c. ř. s. v usnesení odvolacího soudu správně uvedených. Bezdú'lodná jest 

4,19 

*-~--o--.-,-cCT"CC odvozovaná z ustanovení '§ 45 c,dstavec prvý j. n., nehoi 
toto má na mysli pouze případ, že sborový soud prvé sfolice jednal a v5'
slovně ro z hod t o otázce své věcné příslušnosti. kterýchžto předpo
kladů tu není. 

Čís_ 604. 

Lhůta § 967 obč. zák. čítá se pro obě strany ode dne, kdy uschovaná 
věc byla vrácena ukladateli nebo jeho l'rávnímu nástupCi, I< nároku na 
ujednané úschovné lhůta ta se nevztahuje. 

{Rozh. ze dne 20. července 1920, 1\ I 494/20,) 

Žal0,bkyně měla pm žalovanou v uschování jedna velká železná uze
nářská kamna a žalovaná prý výslovně se zavázala, že jí za to zaplatí. 
Dne 17. června 1919 pmdala žalovaná kamna místnímu uzenáři, jemuž je 
žalobkyně dne 17. října 1919 odevzdala. Žalobou ze dne 12. listopadl 1919 
domáhala se žalobkynč na žalované zaplacení ujednané úplaty Zi"} uscho
vání. S o udp r v é s t o I ic e zamítl žalobu jako opozděnou, pUD"'l3dž 
zcizením kamen ,dne 17. června 1919 schovací 'poměr ID-ezi stranami pře
stal a žalocba podána byla teprve dne 12. listopadu. 1919, tedy d.ávno, po 
uplynuti 30tidenní lhůty § 967 obč. zák. O cl vol a c í s o u d zrušil roz
sudek soudu prvé stolice a nakáza1 lnu, aby po právo'illIOci zrušovacího 
usnesení spor znovu projednal a.rozho.dl. DÍl vod,y: Zc znění § 967 obč, 
zák. lze souditi, že ustanovení j:eho vztahuje se pouze na náhradu zpú
sobené škody a vynaložených po čas uschování výlo,h 11a věc uschova
nou, niko,11~ na zaplacení smluvené odměny uschovacÍ. To plyne i z tuho, 
že ustanovení CI sml~ouvě schovací nejednají vú,bec .0_ odrm,ěně za l~sC'ho
váuí, nýbrž právě jen o vzájemných nárocích na náhradu škody a výloh 
dle § 961 až 967 obč. zák. Ustanovení těch proto na smluvenou odměnu za 
usch'Ování poui"íti nelze. Ostatně lhůtu tu 30 dnů jedle výsl'Ovného zrění 
zákona počítati 'Ode dne ode v zdá n í věcí zpět tomu, kdo je do uscho
vání dal, nebal jeho, nástupci, tedy v našem případě ·ode dne 17. října 1919, 
a je proto žaloba dne 12. listopad" 1919 podáua včas. Tomu nasvědčuje 
jasné zněni že v z á j e m TI é 11' á r o' k y ukladatele a schovatele musí birti 
;,platnčny ~e lhiltě 30 dnů, od doby v r á cell í věcí. Od d'Oby té jsou vzá
jemné nárOkY 'oběma stranám známy a j.e pa-trný'm, úmyslem zákona, aby 
nároky ty ve stejno,u dobu mchly býti upl'atněny a poměr i v tom směru 
do určité lhůty, .p'ro obě strany stejně běžící, urovnán. Přistoupilo-li by 
se k názoru prvého soudce, mohla by 'lhůta pm uschovatele běžeti mno
hem dříve nežli pro ukladatele, který přece po skutečném zpHném ode
vzdání te~rvc může vady 'Uschování a povstalou tím škodu zjistiti. To 
by neodpovídalo účelu zákona a tendend, vzájemný poměr ve stejné Ihútě 
movnati Tím ovšem není rozřešena ještě otázka, do které doby ukla
datel sctlovateli úschovné platit musL Z tohot,o hlediska bude prvénu 
soudci při dalším jednání a rc'zho:dnutí. vycházeti. 

Ne j: v y,š š í s o II d nevyhověl rekursu proti zrušovacímu usnesení! 
poukázav k jeho správnému odůvodnění. 
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Zákon o ochraně nájemců ze dne 8. dubna 1920, čís. 275 sb. :t. a n. 
V řízení o sondní svolení k výpovědi jes.f dovolací relmrs vylonCen. 

(Rozh. ze dne 20. července 1920, R I 497.'20.) 

V řízení o soudní svolení k výpovědi odmítl Ne j v y .š š í s o 11 cl do
volací rekurs do změňujídho usnesení soudu rekursního. 

Podle § 4 ocl1stavec šestý zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 27.5 sb. z. 
a n., lze do usnesení okresnlho soudu podati stížnost do osmi dni! od 
jeho doručení ke sb(lrovému soudu první .stolice; j i II Ý opravúý prostře
dek jest vyloučen, Nedopouští se tedy zejména též rekurs dovolací, at 
již soud rekursní potvrdil nebo změnil usnesenío;kresního soudu. Že tomu 
tak jest, plyne ze srovnání dotčeného ustanovení zákona s §em a, odsta
vec druhý nařízení ze dne 9. února 1919, čís. 62 sb. z. a n. plativším do 
vydání zákona ze dne 8. duhna 1920, kdež jasněii ovšem bylo stall~veno, 
že ,d a I š í opravný prostředek jest vyloučen. Vylo-učení dovolacíh0 re
kursu lze vysvětliti jednak snahou, urychliti řízení výpovědní, jednak 
úvahou, že jde z pravidla jen o otázky skutkové, ne však o otázky pl á\ ní, 
a že konečně řešení oně'Ch lze ponechati sborovým soudům prvé :--tolicc 
skutkov)TC.h a místních p'oměrů znalým. 

Čís. 606. 

Ujednáno-ii smírem při rozvodu manželství od stolu a lože, že vymí. 
něné manželčino výživné má stoupati se zv$'šenim manželova služného, 
s nímž pro s(onpající drahotu strany počítaly, nemuže manželka za ne
změněného manželova služného domáhati se zvýšeného výživného pro 
stoupající drahotu. 

<R:ozh. ze dne 20. července 1920, Rv I 345,20.) 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání' žalující strany do rozs1ldku 
odvo1aciho soudu, jímž zamítnuta žaloba na clnbrovolně rozvedeného man
žela o. zvýšení výživného'. 

Důvody: 

Nárnk manželčin proti mUZI na vyzlVné jest nárokem soukromopráv
ním, ktcr~T souvisí s žiHm obou manželů ve spol'ečné d'omácno-sti. Vzllle
dem na předpisy obč.zák., jež odkazují manželku při dohrovolném rez
v-odu od stolu a lože co d-o s'Oukromoprávních nároků jejích proti muži 
na smír,. jakož i vzhledem na zákonné předpisy o' smím a jehO právních 
účincích~sluší míti za to. že pouze obsah smíru, mezi manžely při rozvodu 
uzavřeného, je-st ['QzhodnJ'r .prio příští nároky manželčiny proti manželu 
v pří'čině výživného. Výše nutného, pokud: se týče slušného v$rŽi·.;ného 
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nezůstává stále táž, ll}lbrž mě'ní se podle času a poměrů; právě tak 
proměnliva jest způsobilost osoby povinné k po~l<ytování výživného, ;p'o
skytovati je. Z toho nutně vyplývá, že při výk1.aau smíru manželův o vý
živném sluší uvážiti, zdali dle proJevené vůle stran ustanovení smíru 
o výživném mají platiti co dO' výše za nezměnitelna pro celou budoucnost 
za všech okolností, či zda projevcná vůle stran směřovala k tomu, aby 
v1Tživné co do výše bylo určeno po-uze vzhledem na majetkové a \'irdě
lečné poměry manželův a na všeobecné životní poměry za doby oné, kdy 
smír byl uzavřen. Vlomte druhém případě oprávněna jest ta ncb ona 
strana, žádati zV}Tšení nebo snížení výživného, smírem umluveného, jest
liže okolnosti, pro jeho výši rozhodné, podstatně se změnUy. 

Žalobkyně domáhá se žalobo·u zvýšení výživného, jež jí přísluší proti 
žalovanému podle smím ze dne 25. června 1917. Soud odvolací zamítl její 
žádost žaI'obnÍ, projeviv mínění, že zvýšení výživného, umluveného ml-zi 
spornýimd, stra-namri soudním smírem tímto, jest ncpřípustno, poněvadž 
strany, ll'zavÍ'fají:ce tento smír měly na mysI-i možnost dalšího. sta'1.\lJánÍ 
cen, jakož i c·kolnost, že žalovaný měl mimo pravidelné příjmy také dra
hotní přídavky a mimořádné příplatky, zavodcné teprve za války, a 
možnost budoucího zvýšení jejich. Žalobkyně uplatňuje dovolací dúy-od 
§ 503 čls. 4 e. ř. S., prohlašujíc toto mínění soudu odvolacího nesprávným 
a tvrdíc, že ceny životnich potřeb nepoměrně stouply ad doby uzávl'oní 
smíru a že tedy nutno j.est, zvýšiti výživné, smí-rcm určené. Než mínění 
soudu odvO'laeího sluší přisvědčiti vzhledem na obsah smíru ze dne 25. 
června 1917, l1a dobu, kdy byl uzavřen, a na tehdejší pomery. Žalobkyně 
sama 'uvedla v prvé sto1'ice, že žal,ovaný už v diobě uzavřeni smíru HTěl 
mimo pravidelné služné také drahctní přídavek. a sama poukaz·wala na 
drahotní poměry tehdejŠÍ; soudním smírem bylo umluveno, že žalovall~T 
m*mo základní výživné mčsíčních 50 K hude platiti ještě dalších 10 pr0C. 
z každého zlepšení služného bez rozdílu; toto zlepšení bylo starnveno 
desíti procenty zlepšeného služnéllO a nikoli 10 procenty základní:JO \'ý
živného, takže stoupá pomerně se stoupánim zlepšeného služného, o kte
rém' strany, uzavírajíce smí,rclůvodně mohly předpokládati, ž~ bude také 
stoupati se stoupající drahotou. Z toho plyne, že strany, uzavíraif-:::e smír 
měly na mysli mo'žncst změny draho,tních poměrú v budoucnosti, právě 
tak, jako možnost zv:(r§enÍ' příjmů žalovaného, a p:roto umluvily mimo 
základní výži.vné také ještě příspěvek další v poměru ke zlepšení ,Iužného 
manželova bez dhledu na dl'1lh zlepšení toho, tudíž i v poměru k hudJucím 
draho.toím přídavkům. Dle vůle stran bylo: tedy smírem ze dne 25. června 
1917 právopJatně a nezměnitelně umluveno vÝživné i pro případy, že by 
v budoucnosti nastala změna poměrú drahotních stoupnuHm cen živ)tních 
potřeb. Žalobkyně spokOjila se ve smlru- s 10 proc. přídavkem ze zlepše
ného slu:žného a nedomáhala se ~řídavku. vyššího, pmčcž nemá nároku 
na daJ!ší zvýšení výživného. 

Čís. 607. 

Ten, komu placeno bankovkon opatřenou padělaným kolkem, lnuze 
žádati opětné zaplacení jen proti tomu, že přijatou bankovkn, vráti. 

CRozh. ze dne 20. července 1920, Rv I 357/20.) 
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Trafikantka M-'O,vá na poštovním úřadě různé poštovní ceniny 
a zaplatila je mimo jiné rak. nhcr. tisícikorunovou bankovkou. Bankovka 
by'la bankovní1m úřadem ministerstva financí poštovnímu úřadu zadržena, 
pončvadž se zjistHo, že byla opatřena padělaným kolkem. Žalobu eráru na 
M-ovou O' zaplacení 1000 Kč s o udp r v é s t o I i ce zamítl; o d vol a e í 
s o u d vyhověl žalobě. 

Ne j vy Š š í S'0 U d obnovil rozsudek prvé stolice s tím, že žaloba za
mítá se pro tentokráte. 

Dúvody: 

Poštovní úřad pro dal, jak zjištčno, žalované různé poštovní ceniny; 
nešlo tedy o úkonvýsostních práv státn, nýbrž o úkon činnosti výjělečné, 
jejž dlužno posuzovati dle pravidel práva soukromého. Za prodané zbQží 
dostal erár, poštovním úřadem zastupovaný, od žalované jakóžto kupi-' 
telky bankovku opatřenou padělaným ko,lkem, která tudíž v Ceslwsloven
ské republice jako z~konué platidlo není uznána. Bankovka však jest 
pravá a po zničení padělaného kolku rovnala by se bankovce neokolbl
v3:né. Bankovky neokdko,vané nejsou bezcenné, obchoduje se jimi, a jsou 
nositdi pohledávky proti I~akousko-uherské bance, která je vydalo. 
Tvrdí-li tedy žalující erár, že žalovaná, nezaplativši v pravdě kUP"JÍ' ceny 
musí mu dMi 1000 K v platidlech zákonných, jest Se své strany povinen, 
aby vrátil žalované to, coe,d ní obdržel,' tedy pravou tisícikorunovou 
bankovku po případě po zničenípaclělanéhn kolku, nebo jinou nC'0kolko
v<tnou banko,vku' tisícikorunovou, nebo postoupil alespoň žalované nárok 
ze ",bavení sporné bankovky. Neboť bankovka nebyla zabavena ž a I o
van é. nýbrž, jak patrno ze stvrzenky českobudějovické filiálky hankov
ního úřadu ministerstva financí ze dne 16. října 1919, z a drž e II II ll' 0-

š t o v II í m li Ú řad u. Žalovaná není tedy ani legitimována k uplatňování 
nějakého náhradního náf'oku, a poukaz eTárUI na administrativní řízení 
v dovolací odpovědi nemá místa. Žalující erár však prohlásil, že zabavená 
bankovka ne m II ž e z a tím z důvodú 'hezpečnosti obchodu peněžního 
žalované b}rti vrácena, a dodal pouze, že finanční prokuratura po' p ř í
pad ě se ú,brátí na bankovní úřad S návrhem, aby žalované dotýčná ban
kovka po zničení padělaného koHm byla vydána. Tím nebylO se strany 
žalujícího eráru učiněno zadost povinnosti, ktercu mu ukládá § 1052 ohč. 
zák. Dokud -žaluljící. erár sám nevyhoví svému závazku, nemůže na žalo
v"né žádati plnění. Žaloba jest tedy předčasná. Proto bylo s hlediska 
§ 503 čís. 4 c. ř. s. vyhověno dovoláni žalovanó a zmčnou rozsudku soudu 
odvolacího by'l obnoven' Tozsudek soudu prvého s tím ovšem dodatkem, 
že žaloba se zamítá pro tentokrát. . 

Čís. 608. 

V zdá-li se bytový úřad zabraného bytu f§ 16 odstavec čtvrtý J, l1coh
živnou náiemni smlouvy, iež byly zabránim bytu zrušeny (§ 10 odstavec 
prvý). 

(l~ozh. ze dne 20. července 1920,Rv J 443120.) 
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Žalovaní pronajaH žalobci dne 16. srpna ~'~19 byt. Rozhodnutím ze 
dne 3. ledna 1920 byl byt bHov~'m úřadem zabrán a přidělen RudOlfu 
Z-ovL Po té oznámili žalovaní bytovému úřadu, že uzavřeli o zabraném 
bytu přímo nájemní smlouvu s Rudolfem Z-cm a bytový úřad vyřídil toto 
oznámení sdělením, že nečiní námitek pT'oti této nájemní smlouvě. Opíraje 
se o nájemní srnlouvu ze dne 16. srpna 1919 d<lmáhal se žalobce rOl':sudku, 
že ž,alovanÍ jsou povinni náiemní smlouvu dodržeti a byt žafobd ode
vzdati. S o u d ll' r v é s t o I i c e zamítl žalobu, poněvadž žalovaní nemají 
mo,žnosti smlouvu nájemní splniti, jednak PTOtO, že byt byl příslušným 
úřadem zahrán platně a nYnějším~ nájemníku Rudolfu Z-ov; p[idělen, 
jednak proto, že žalovaní nemohou vzhl:edem k dnešnímu právnímu stavil 
bytové otázky nynějšího nájemníka r~udolfa Z-a, jemuž byt rovněž, ovšem 
později, pronajali, proti jeho vůli bez svolení soudního vypověděti. 

O d vol ac í s o u d vyhověl žalobě. D ů v 'O d y: Pronajali-li žalovaní 
sporný .byt žalobci již dne 16. srpna 1919, mají také povinnost, smlouvu 
splniti (§ 918 obě. zákona). Nerozhodno jest pro tento spor, bude-Ji lze 
nynějšího' nájemníka Ruclolfa Z. z hy tu vykliditi a jakým způsobem se 
toho docílí, nehoť otázkll tuto nelze řešiti Hí v tomto sporu, nýbrž teprve 
v případném řízení exekučním, to tím spfše, ježto soudce nemůže v tomto 
spom předbíhati rozhodnutí příslnšného soudce o tom, jsou-Ii tu pod
mínky, aby bylo dáno svolení kll' výpo'vědi ve smyslu p'ředplsů, platících 
o ochraně nájemníků. Stejně nerc'zhodna jest i skutečnost, že žalovaní hyt 
pronajali i Rudolfu Z-O'vi a ten že nyní byt ten obývá, ježto nájemní 
smJiouva byla uzavřena se žalobcem Míve než-li s l~udolfem Z. 

N e j vy Š š í s o. u d obnovil rozsudek p'rvé stolice. 

D ů vody: 

Podle § 10 zákona ze dne 30. října 1919, čís. 592 sh. z. a 11., pO'zbývají 
zabráním bytů nelb místností vlastnik domul a náj.emník práva, by volně 
n"kláclali zabranými byty a místnostmi, a z ruš ují sen á j e m ní 
s m I o u v yo n'ÍCh dnem, kdy projde lMla k vyklizení (§ II odstavec 
dru-h:\/). Timío dnem byla tedy zrušena nej,:m smlouva nájemní se žalobcem 
dne 16. srpna 1919 uzavřená, nýbrž i případná smlouva nájemní mezi ža
l'ovanými a Rudolfem Z-ou dříve se s.tavší. Dle svědecké výpol'čdi před
nosty hytovéh,o úřaduoznámi! p O za,brání' bytu majitel domu bytovému 
úřadu, že uzavřelo zabranéin bytu' přímo nájemní smlouvu s Rudolfe!11 
Z-ou a bytový úřad vyřídil toto 'o,zná;ill;enÍ sdělením, že nečiní námitek 
proti této nMemn'í smlouvě. Tím se přísl;';šný bytový úřad podle čtvrtého 
odstavce § 16 záko,naze dne 30. října 1919, čís . .592 sb. z. a n., sice vzdal 
zahraného bytu, ale vzdáním neoživla nájemní smlo11va ze dne 16. srpna 
1919 se žal!obeem uzavřená a zabráním zrušená. Již z tohoto dllvodu není 
žalobce oprávněn žádati na žalovanÝch, aby dodrželi onu smlouvu ná
jemní a odevzdali mu hyt. Neprávem tedy. vyhově! soud odvolácí žalobě 
k tomu směřující, i slušelo proto" aniž bylo. tře,ba o'bí[ati se dovolacím dů
vodem § 503 čís. 3 e. ř. s., vyhověti dovolání žalovaných s hl'cdiska§ 503 
Čí's. 4 c. ř. s. a změnou rozsudku v odpor vzatého obnoviti rozsudek soudu 
prvého. 
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Obecní hospodářské r-ady nejsou státními úřady, soudním žalubám na 
j,ejich členy jako takové nevadí dvorský dekret ze dne 14. března 1806, 
čís, 758 sb. z. s. 

(Rc'zh. ze dne 20. červencc 1920, P II 185/20.) 

Zalobce puslal v září 1919 povoz s nákladem vajec na nádraží v A., 
povoz bYl však v obci B. zadržen a vejce z usnesení obecní hospodářské 
rady zabavena a prodána. Ž,alobce domáhal se na sondě žalqbou na čle
nBch 'Obecní hospcdářské rady náhrady rozdílu mezi cenou nákupní a 
cenou strženou. S o udp r v é s t o I i c e odmít,l žalobu, p o n ě vad ž na 
výkon žalovaných jako, členů hOspodářské rady dlužno vztahovati dvo'r
ský dekret ze dne 14. března 1806, čís. 758 sb. z. s., kteTýdcsud jest 
v platnosti, při čemž jest nerozhodno, zda-li žalovaní při výkonu překrc,čili 
meze jim p·řikázané působnosti, čili nic, ježto. o' otázce té a řešení. z toho 
plynoucí o,tázky, zda-li jsou povinni ža'lobd náhradou škody, lze rozho
dovati jen před úřady správními, a nikoliv před sCoUdy. Rek II r s II í s o u d 
zrušil usnesení -prvé stolice a uložil jí, by po .právomoci jeho usnesení- spor 
PToďednala a rozhodla. D ů vod y: Povahu státních úl'adfl bylo by lze 
o:becnim radám hospodářským přiznati jen tehdy, Nd'Yby, byvše nadálJy 
na venok med rozhodovací a v~TkonnoLľ. us.tanoveny byly k tomu, aby 
v obmn působnosti, věcně a místně vymezené, plnily úkoly státní správy. 
Že tomu tak není, plyne z návodu čiunosti obecních hospodářských nld. 
Dle něho příslll'ší jim pouze kontrolní činno,st ve všech 'Oborech výživy a 
hC6podařcní životními potřebami, při rckvisicích atd., naproti tomu v y
k n n II á II o C jim pro p ÍI j č e 11 a ne n í. Zji6tí-lí při své lwntrolní činnosti 
nějakou nesprávnost, učiní dle povahy věcí návrh buď obecní správě nebo 
četnické stanici ncb okresnímu hejtmanstvÍ, po případě zemským hospo
dářským úřaóum nebo ministerstvu (pro zásobování lidu), jakým zpú
sobe'm jest zakročHi, neb učiní trestní nebo jiné oznámení. Trestní nc~bo 
výko,nné řízení provedou pří s I II Š n é Úř,ldY svými orgány, k tomu p ř Í
s I w š n Ý m i. Zejména nesmějí obecní hospodářské rady při provádění 
kontwLní činnosti zacbavovati zboží o své újmě, nýbrž musí v každém ta
kovém případě vyžáda,ti si součinnosti příslušných úředních orgánů, EC

smějí bez svolení úřed'nkh orgánú rozprodati zabavené zbo,ží, urč·'}vati 
za ně ceny a náhra'du .a pod. Právě z toho, že v návr,hu přesnc, se roze
zná;vá mezi obecními hospodářskými radami a příslu'šnými úřady po pří
padě příslušnými úředními orglány, ja:::~ě vysvítá, že nelze obecní ho'3po
dářské rady pokládati za úřadY státní. Nejsouť v podstatě ničím jiným než 
sbory osob soukromých, jimž úředně propůjčeno bylo právo pozorovati, 
zda předpisy o zás'olbování lidu, o potírání válečné lichvy atd .. , jsou L,acho~ 
vávány, za kte:rýmlŽto účelem mohou a mají upozorňovaH povo,lané ve
řejné orgány na nepřístojnosti jakéhokoliv druhu. Nejsou-li však ubecní 
rady bospodářské stMními úřady, nelze na ne vztahovati dvorský dekret 
ze dne 14. března 1806, č. 758 sb. z. s. 

Ne j v y Š š í s o' II d nevyhověl dovolacímu rekursu, poukázav k sp:'áv
nému odůvodnění znl'šova-cího usnesenÍ. 
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, Čís. 610. 

I provdaná nemanželská dcera :žádati může na otci výživu a zaopatření, 
nejsou-H ani ona s to, by výživu si zaopatřila, ani její manžel, by ji výživu 
poskytOval. 

(J\ozh. ze dne 20. července 1920, Rv II 137/20,) 

Žalobě Terezie T-ové, provdané Ii-ové na jejího nemanželského otce 
o zaplacení vY'živovacíhO' příspěvku 2000 Kč, obě nižší stolice vyhověly, 
o d vol a c í s o u d mimo jiné z těchto d ů vod ú: Odvolací soud nesdílí 
právníhO' názoru odvolatele, že nárok na zaopatření může nemanželské 
dítě proti svému otci uplatňcvati jen potud, pokud si nezaložilo s"mo
statnop existenci a že jakákoliv povinnost nemanželského otce k dalšimli 
zaopatření pm budoucnost přestává, jakmile si jehO' nemanželské dítě za
loží existenci svému stavu a svým majetkov}"m poměrům přiměřenou, 
jelikož tím vzdává se vlastne pro. budoucnost tohoto svého nároku pr.oti 
nemanželskému otci. Neho! jak z § 166 o'bč. zák. patrno, nestanoví zákon 
pro Vyž'ivovaCÍ povinnost nemanželského o,tce nijaké časové hranice, 
takže právo nemanželského dítěte na výživu není po celý život vyčer;Já'1o 
a nemanželské dítě mMe je uplatIlovati. jakmile se ocitne v takový'oh po
měrech, že samo o sobě není s to, aby si mohlo. zjednati nutnou výživu. 
A nárok na zaopatření ve sml'slli § 166 ohoč. zák. nechsahuje ve své pnd
statě nic jiného než nárok na výživu, ježto jím domáhá se nemanželské 
dítě na svém otci zabezpečení své v3,živy DTO budoucno,st, na dobu delší. 
Z této úvahy však plyne, že nárok na zaoP'3tření práv,ij jako nárok na vý
živu múže uplatiiovati t takc;vé dítě nemanželské, které si, jako v tcmto 
přípacdě, provdánimzaložilo samostatnou existenci, jakmile ,ono a jeho 
manžel ocitnou se v takových poměrech, že ani ono, ani jeho manžel není 
s to, aby mu zaopatřil nutnc'U výživ!!. V takovém případě oživuje vyži
vovací p:o,vinnost nemanželského otce,' která provdánÍm se j·ehn '1cman-
želské dcery pře"la na jejího manžela a nemanže,lský otec nastupuje tu 
opětně na místo manžela, který dle § 91 obč. zák v první řadě jest po
vinen, starati se 'O vÝživu své manželky. Tato p,ovi'nno!St nemanžel"kého 
otce trvá pack tak dlowho, dokud uemanželské dítě nebo jeho manžel ne
nahude o,pět té výdělkové schopnosti nebo takového nnjetku, ahy si mohlo 
mutno'll výživu samo zaopatřiti, neho jeho manžel mu mohl takovéto v i'
živy poskytnouti. A tyto podmínky v případě, o kterém se v tomto sporu 
jedná, také skutečně u,"staly. Neboť dle výpovědi znalce jest žalobkynč 
nemocná, chorohného vzezření a trpí poc!výživou, takže jen lehčí domácí 
práce múžc vykc'llávati., a rovněž její 'manŽel následkem poranění ve v§ke 
stal se k 'práci částečně nezpúsobilým. kteroužto nezpúsobilost odhadl 
znalec as na 4pro;c. Dále jest zjištěno, že manžel žalobkyně jako válečný 
poškozenec pC!bírá invalidní, pht 30 IV měsíčně a žalobkynč sama pro sebe 
a své dítky 8 K denně. Konečně nesporno, že aui žalobkvně aní její manžel, 
který se ma také stanti o 2 dítky, nemají majetku. Z těchto zjištěných 
okolností dlužno vzhledem k nynějším drahotním a výdělkovým pomčrúm 
míti za to., že žalobkyně při své silně zmenšené výdělkové schopnosti není 
s to, aby si vydělala aspcú tolik, kolik by jí i po připočtení tobo, čím jí 
jako manželce válečného poškozen ce 'přispívá stM, zabezpečovalo nutnou 
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výživu a rovněž že --rii1fTejí man ze I nenrs'-f(f;-abyjr--přrs-per-t1m~ se 
ji na nutnou výživu neclo,stává. Důsledkem toho jest považovati žalobkyni' 
PQ rc,zumu § 166 obč .zák. za oprávncnu žádati na žalovaném nemallžel~ 
ském otci zaopatřenÍ' po tu dobu, po ktero-u pro svou zmenšenou způso
bilost k práci není s to, aby si vydělávala, co, potřebuje k nutné výživě, 
pokud její manžel nehude jí moci přispívati částkon, které se jí k právě 
uvedenému účelu nedc'stává. 

Ne j vy Š š í s o u' d nedal místa dovolání, poukázav k odůvodnění roz
sudku odvolacího soudu. 

Čís. 611. 

Zákon ze dne 30. října 1919, čis. 593 sb. z. a n., o ochraně drobných 
zemědělských pachtýřň. 

Námitky proti oznámenému nároku na prodloužení pachtu uelze uplat
ňovati sporem, nýbrž jen v nesporném řízeni. 

(J~ozh. ze dne 20. července 1920, Rv II 173/20.) 

Dopisem ze dne 1. prosince 1919 oznámili pachtýři manželé Josei Z. 
a Anna Z-ová ve smJ'slu § 1 zákona spolku A. jako vlastníku pachtovaných 
pozemků, že ŽJádají o pcnechání pozemkú v pachtu na další dobu jednaho 
roku. Spolek podal zavčas u okresního soudu námitky, ale jen proti Josefu 
Z-ovi, poukazuje k tomu, že Anna Z-ová spolunájemnicí sporných po
zemků nikdy nebyla. O námitkách vydáno hy,lo, usnesení okresního sOludu 
ze dne 23. prosince 1919, že Josefu Z-ovi jako pachtýři pozemků právo 
na obnovu pachtovního poměru nepřísluší. Ohlednč nájemního práva Anny 
Z-ové bylo v o,důvodnění toho,to usnesení uvedeno; že nespornémn sondei 
netřeba o tom se vyslovili již proto, žc vlastník pozemků podal námitky 
pouze proti ohlášce Josefa Z-a na obnovu' pachtu, so'ud tedy nepotře'}uje 
meze žádosti, přckrqčovat, když namítaHcf strana výslovně tvrdí, že jen 
Josef Z. jest pachtýřem, nikoliv jeho manželka. Neboť, když spolupach
týřka pokračování v pachtu v čas ohlásila a námitky ve lhůtě nebyly po
dány, jest věcí vlastníka, aby dal určiti žalobou, že jí právo takové ne
přísluší, aneb povinností spolupachtýřky, aby žalohon své domnělé právo 
uplatňovala: Po právoplatnosti tohoto usnesení, podal vlastník sporných 
pozemků na Annu Z-ovou žalobu o· určení, že žalovaná nemá nároku na 
pro'dloužení pachtu pozemků a jest povinna to uznati, uváděje, že žabvaná 
žal1ujídmu spolku zaslala sV~Tm právním' zástupcem dopis, v nčmž vyhro
žuje, že bude stíhati žalobou pro rušení práv nájemních každého, kdo, by 
jí v konání těchto práv báni!. Dále tvrdila strana žalující, že Anna Z-ová 
nikdy nájemnicí nebo spolunájemnid pozemků nebyla, nýbrž nájemcem 
b",l její manžel Josef Z. Obě nižší stolice rozhodly věcně o žalobním 
nárc;ku. 

Ne i" y š š i s o u cl zrušH rO,zsudky obou předchozích stolic a řízení, 
jim předcházevší jako zmatečné a odmítl žalobu. 

Důvody: 

Oprávněno jest dovolání, uplatňujíc dovolací důvod čís. 1 § 503 c. ř. s. 
a vytýkajíc zmatek čís. 6 § 471 c. ř. s. ArcH opodstatněn jest tento dúvod 
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zmatečnosti z docela iiTI}'ch důvodú, než které jsou uvedeny v dovolání. 
Dovolatelka totiž tvrdí, že žaloba tato' nepatří na pořad práva jelikož 
žalující strana mohla žalovati na plnění, t. j. na odevzdání pozcmk~. Takto 
neprávem uplatňuje však d'Ovolatelka li'stano.vení § 417 č. 6 c. ř. s. iak 
o tom svědčí zařazení § 228 c. ř. s. yed1e právě zmíněného parag~<~fu. 
Nemohou se zajisté ustanovení c. ř. S. vzáJemně' vylučovati, iak by tomu 
bylo v tomto případě podle názoru do'volatelky, kdy by nepatřila na pořad 
sopkroméhlO práva žaloba určovacÍ, která jest přece §em 228 c. ř. s. upra
vena a přímo na pořad práva soukromého poukázána. Dovolatelka za
měňuje ve svých v~Tvodech náIe.žitosti .o p r á v II ě II é žaloby určovaCÍ 
s náležitostmí určujícími pořad práva soukromého. Po,něvadž však podle 
§§ 417, odstavce prvý, 494 a 513 c; ř. s. dlužno k dúvodům zmatečnosti 
míti zření z úřední mnci, nezáleží na tom, jakými skutečnostmi uovola
telka tuto zmatečnost o'dpodstatňuje. ŽaJ.qba jest označena na prvé straně 
sl'ovy »0 určení, že žalované nepřísluší ná,rok na prOdloužení náj'mH« a 
obsahuje žalobnf prosbu, by UZl1~lilO bylo prá,vem~ že žalovaná nemá ;18.

roku na prnd,loužení paehtu pozemků a je povinna to uznati. Tímto ko
nečným návrhem byly soudy podle § 405 c. ř. s. vázány. Žalující strana 
domáhá se tímto sporem téhož rozhodnu1Í, jakě bylo vydáno v řízení 
nesporném u okresního soudu dne 23. prosince 1919 proti Josefu Z-ovi, 
který si rovněž požadoval pro sebe p,rávo na prodloužení pachtu k po
zemkům v žalúbní prosbě označeným a to s,oučasnč se svou manželko-u, 
nynO]Sl žalovanou Anncu Z-ovou. Dlužno tedy zkoumati, zdali zákon ze 
dne 30. října 1919, Č. 593 sb. z. a n. ponechává pronajímateIi na vÍlli by 
n@mitky proti prodloužení pachtu podle § 11 zmíněného zákona u'p.Jatň;)v~1 
buďt'O sporem nebo v řízení nesporném. § 12 právě zmíněného zákQ<jJa ne
ponechává však pochybnosti o tom, že Jest jedině nesporné řízení cestou 
zákonně přípustnou, zamýšlHi pronajímatel uplatniti námitky proti ná
roku na prodloužení pachtu. Žalující strana však v nesporném řízení ne
podala námitek proti nároku nyněj'ší ža~ované Anny Z-ové, ačkoliv tato 
podle vlastní,ho tvrzení žalující strany v podání ze dne 8. prosince 1919 
nárok na ~PTodloužení pachtu k pozemkům, v žalobní prosbě uvedeným, 
ohlásila. Zalujíc.í strana také níčeho, nenamUala proti usnesení okresního 
soudu, které výslovně pominulo rozhodnutí o nároku Anny Z-ové. Podle 
§ 11 svrchu zmíněného zákona mělo, toto opomenutí strany žalUjící v zá
pětí ztrátu práva obnově pachtu vÍlči Anně Z-ové odporovati. Posléze 
zmíněné zákO'nné ustanovení mlu'ví všeobecně o ztrátě práva Dbnově 
pachtu Odporovati a neobmezuje tedy ztrátu tuto na řízení ne
sporné, nýhrž na veškeré způs'oby, jimiž by pronajímatel mohl odpc,ro
vati nároku na prodlouženi pachtu, pročež jest vyloučeno, aby žalnjící 
strana mohla s por e m uplatňovati své promeškané námitky j}j'oti 
Anně Z-ové. 

Čís. 612. 

ZákOn ze dne 27. května 1919, čís, 318 sb. z. a n., O zajištění půdy 
drobným pachtýřům. 

Přihláška požadovaciho nároku má zásadně býti přihláškou píselllilou. 
Přijal-li však vlastl!ík ústní přihlášku, vyhovujíCí požadavkům § 13 zá-



kona, není požaďovacimll nároku na ujmu. že n'lstala se pí. 
semně. 

(Rozll. ze dne 22. července 1920, R II 191/20.) 

f\ e k II r sní s o II d nepřiznal požadovateli do, vlastnictví pachtovaný 
pnzcmek, poněvadž přihláška vlastníku musí býti přihláškou písemnou, 
požadovatel však ohlásil požadovací nárok vlastníku pozemku ústně. 

Ne j v y Š š í s o u d obnovil usnesení okresního, soudu, jímž uznán 
požadovací nárok. 

Důvody: 

Zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 sb. z. a n., stanově v § 12, že kdo 
hodlá uplatniti své právo požadovaCÍ podle tohoto záko·na, musí ohlásiti 
svůj nárok vlastníku pozemku nebo hospodářské správě vlastníkově, -
měl patrně na m:ycsli přihlášku písemnou. To vyplývá již z doslovu § 13, 
ve kterém se uvádí, CO< v ohlášení má býti uvedeno. V ohlášení lze uvá
děti něco jen tehdy, když se ohlášení děje písemně; stalo-Ii by se ohlá
šení ústně, uvá,děl by se obSah § 13 při ohlášenÍ. K tomu nehledíc vedou 
úvahy praktické k požadavku přihlášky písemné. Jest všeobecně známo., 
že II některých vlastníků, jmenovitě u hospodářských správ velbstlltků 
činí počet podaných přihlášek několik set, ne-Ii více. Nelze rezumně se 
domnívati, že by bylo požadováno bývalo na vlastnících, aby přijímali 
a zaznamenávali ústní přihlášky, obsahující veškeré údaje v § 13 uve
dené, kdyžtě by k tomu nebyl stačil personál vlastníki!, do jíchž práv 
a zájmu zákon bez toho tak hluboko zasahuje a jimž nelze tedy ltkládati 
břemena a povinnosti mim'Ůřádné v zákoně výslolVně neuvedené. Nutno 
také míti zření k ustanovení posledního odstavce § 15 dotčeného zákona, 
dle něhož, zmeškác-li vlastník lhůtu k oznámení, má se za to, že souhlasí 
s údaji v přihláškách obsaženými. 1 toto ustanovení poukazuje k při
hlášce písemné, zvláště. když při pouhé ústní přihlášce bylo by z pra
vidla sctva lze dokázati vlastníkovi obsah učiněné přihlášky. Tyto úvahy 
pohnuly asi také ministerstvo spravedlnosti k tomu, že v článku L vý-
11O<SU ze dne 30. června 1919 č. 12.314/19 (č. 19 věstníku) upozornilo soudy 
na to, že niáT:ok m:á hýtt ohlášen písemně, což došlo výrazU' též· ve vzorCi 
čís. 1 soudům clopmučeném. Drobným pachtýřúm by10 tedy úředně ozná
meno, že majíi ohlásiti své nároky písemně, a vlastníci: požad'ovuných 
pozemků, po případě jejich nospodářské správy mohli odmítati přihlášky 
ústní. PakLiže však v tom kterém případě přes to při j a'l i 11řihlášku 
ústní, vyhovující předpi'sům § 13 dotčeného zákona a takto se spokojili 
ústuí formou přihlášky, nemůže to býti na újmu poiadovacímu právu 
dotyčného. drobného pachtýře, to tím méně, když zákon, ač - jak uve
deno - předpokládá přihlášku písemnou, přece přímo nezakazuie ústní 
přihlášky. V přítomném případě jest zjištěno, že požadovatel několik dní 
před 14. červencem 1919, tedy ve lhůtě zákonem stanovené, učinil 
u správce obročí ústně přihlášku pod 1 e § 13 zákona ze dne 27. května 
1919, čís. 318 sb. z. a n., a nebylo tvrzeno, že správce obročí 'Odmítl po
danou přihlášku: Dle toho, co výše bylo vyloženo, dITwžno tudlž v tomto 
případě ústní přihlášku pokládati za .clostačitelnou. Opačný názor rekurs' 
ní-l1o. soudu jest mylným, a ježto i zákonná doba pachtovní byla uznána 
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"---a-.mral<::V-(~f hámit!=,k proti požadovacímu právu stěžovatele nebylo vzne
seno. bylo vybověno dov'olacímu rekursu pachtýřovu a změnolI usnesení 
soudu rekuľs-ního 'Obnoveno usnesení prvého soudu. 

Čís. 613. 

Zákon o spole.čllostech s omezeným ručením. 
I přeVOd závodního podílu dědictvím lze učiniti závislým na souhlasu 

spOlečníků, před pokládajíc, že zároveň uspořádá .e ve společenské smlon. 
vě případ, kdyby souhlas bYl odepřen .. 

(Rozh. ze dne 27. čeryence 1920, R I 520/20.) 

Rekursu finanční prokuratury proti .usnesenÍ rejstříkového soudu, jÍ1nž 
povolen byl zá,pi'S společnosti s o .. r., rek n r sní s o· n' d dal částečně 
místo, nevyhe'věl mu však, pokud čelil proti ustanovení bodu 8. spole
čenské smlouvy, podle něbož vyžaduje se k převodu závo.dních podílů 
dědickou posloupností souhlasu všech společníků, ježto podle § 76 od
stavec clmhý úkona o spo.!cčnostech s r. o. vůbec dlstaveno jest disposici 
spc'lečníků, aby p'řevod závodních po,dílů, vázali dalšími podmfnkami než 
,lak je stanovÍ § 76; v tomt-o směru nerozeinává zákon) zda jde o p/evod 
mezi ž'ivým-i či na případ smrti a nelze proto. tvrditi, že ustanovení bodu 8. 
společenské smlouvy odp·omje předpiSU § 76. 

Ne j v y Š š í S Ol II d k dovolacímu rekursu finanční prokuratury 1l1ožH 
společnosti, aby ve lhůtě, kterou rejstři1wvý soud určí uvedla u'Stano
vení společenské smLouvy v souhlas se záko,nem také ,; bodě 8, sice Ú 
by byla z obchodního rejs.tříku vymazána. 

D ů v o (ly: 

Uvedené ustanovení, pedle uěhož k převodu závodních podílů nebo 
jich částí dědictvím třeba jest souhlasu všech, společníků není sice samo 
o sobě závadným a neodporuje předpisům zákona o sPol~čnostech s r .0., 
neboť nelze se domysliti, proč by ustanovení § 76, odstavec druhý, které 
dovúluje, učiniti převod odvislým od souhlasu společnosti, mělo platiti 
jen pro převod mezi, živými. Zájmu veřejnému to neodporuje, a pokud 
Jde o spole.čnost samu, je zájem její v obou případech týž: zákon chce spo
Iečno,stl dáti na ruku· možnost, aby se chránila pr·oJi tomu, hy převo'dem 
ne'Vnikaly clo společnosti nevítané živly, a toto nebezpečí jest zajisté stejné 
při převodu dědictvím jako mezi živými. A však nelze přehlížeti, že toto 
ustanovení společenské smlouvy jesl-nedumyšleno; nepraví! nic o tom 
co nastati má, když souh!'as bude odepřen, jak se záležitost dědictví Vy~ 
řídí, kdo, a jak podí.Jy závodní, jež by jinak dědicům připadly, převezme 
a jak d,ědicové mají býti odškodněni. Doku'd o tom není žrádného ustano
vení, jest řečený článek smlollvy zmatečný, protože osud podílu jest do
cela nejistým. 

Čí,s, 614. 

Zemský zákon pro Čechy ze dne 7. srpna 1908, čís. 68 z. z., o dědické 
posloupnosti ve statky střední velikostÍ-

-Civilnl rozhodnuti II. 2l 
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Není závady, bY1ri'~l~~~leti-pm(~~-~seúilustr,·Jrn~nct~'P~~~~ 
losti, P'Ozůstavším na pr'Ospěch 
P'Oznamenána fideik'OmisárnÍ sub.,(ituce 'Ohledně P'Ozůstal'Ostní p'Olovice 
usedl'Osti, jednak vl'Ožen'O pfedkupní právo 'Ohledně celé nsedl'Osti. Dokud 
trvá iideikomisární substituce, neni přejímatel 'Oprávněn, usedl'Ost zciziti 
a nepřichází v úvahu právo předkupní. 

(Rozh. ze dne 27. července 1920, R I 522/20.) 

Poztistalost Božeuy N-ové byla projednána podle z"kona ze dne 
7. srpna 1908, čís. 68 z. z. a bylo mezi účastníkY, totiž pozůstalým man
žel'em a opatro~níkem nezletilých dětí uzavřeno dědičné porovnání, vedle 
něhož poztistalý manžel převzal polovici nemovitostí, do .pozú~talo,sti ná
ležejících s právy a závazky v porovnání podrobně uvedenými. Vod" 
stavci VII. tohoto. porovll~ní bylo ujednáno, že se podle odevzdací listiny 
a) vložiprávo vlastnické pozůstalému manželu ml. polovici nemovitostí 
zůstaviteJ:ce patřivšÍ s poznamenáním, že 'Odevzdání Se stalo dle zákona 
ze dne 7. srpna 1908, čís. 68 z. z.; b) poznamená fideikomisární suhstitnce 

. pro nezletilé děti; c) vle'ží právo předkupnÍ pro tyto děti; d) vloží právo 
zástavní za dětské podíly po 1000 K na celé nemovitosti. Na základě ode
vzdacÍ Jistiny ze dne 25. ledna 1913 poznamenána v příslušných knihov
ních vlotkách fideikomisární substituce pro jmenované nezletiJé děti spolu 
s knihovními vkl!ady výše pod a), cl a d) naznačenými. V roce 1920 za
žádal přeHmatel o opatrovnické schváleni zamýšleného prodeje usedlosti. 
o, k r e sní s O u d zamítl návrh, p o n ,ě vad ž substituční poměr dosud 
trvá a zrušiti jej není v zájmu nezleti1ých žadatelových dětí. Rek II r sní 
s o' u d usnesení to potvrdil. D ů vod y: Není pochybnosti o tom, že sub
stituCÍ jest p,řejímatel usedlosti ve svých podle, § II zákona z wku 1908 
i'emupřÍslušejíc1ch právech ku prodeji usedlosti za kautely práva před- '. 
kupního podstatnou měrou omezen. Substituci fideikomisární vykláJati 
jest dle všeobecných předpisll §§ 608-615 obč. zák. Pvkud doba, na 
kterou substitu'ce ta je určena nebo zamýšlena, neuplynula, p'ČÍslušÍ stě
žovateli dle ustanovení § 613 obč .. zák. toliko omezené vlastnictví s právy 
a povinnostmi usufruktn<Í:ře a má tudíž takový vlastník dle §'§ 509 a 510 
obč. zák. právo ke všem disposicím a užitkům, vyjímajc právo nakládati 
se substancí statku, pr'Očež zciziti statek, stížený substitucí fideik1m;
sární, naprQlsŤo nemůže. Není 'proto správným názor stěžovatelův, jako 
by substitu'ce měla jen platlt(}st, pokud p,řejímatel statek neprodá, jelikOŽ 
takovéto omezení ani z obsahu projednání pozůstalosti nelze odvoditi ani 
v zákoně není pro ně opo,ry. Zcizení usedlosti z vylíčeného důvodu té 
doby jest nepřípustným; dokud substi,tuce trvá, svolení k její ,zrušení 
dle stavu věci v zájmu dítek není nyní doporučitelno. 

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

DÍl ~ody: 

Mohlo by se Z!dáti, že obsah odstavce VII. bl, cl, děd,ičného porovnání 
a knihovní zápisy jemu odpovídající zavdávají příčinu k pochybnostem, 
kdyztě právo předkupní, nezletil~'m dětem podle § 11 odstavce čtvrtého 
zákona ze dne 7. srpna 1908, Č. 68 z. z. vyhrazené, předpoklá>dá, že vlast-
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nÍk nemovi,tostÍ má právo a možnost, volně jimi nakládaii, kdežto fidei
komisárni substituce (v tomto případě zůstavitelkou ani nenařízená) od
nímá fiduciáři dle § 613 'obě. zák p,rávo na podstatu včci a tudíž právo ku 
zcizení. Lze však důvodně míti za to, že při projednání pozůstalosti bylo 
vycházeno z ustanovení § II prováděcího nařízení ministerstva spravedl
nosti ze dne 28. února 1909, čís. 3 věstníku min. sprav., v němž se naři
zuje, že, převezme-li pozůstalý manžel statek, má sou'd toho dbáti, aby se 
stalo opatření danému případu přiměřené ve prospěch dětí, snad o mez e
ním v I a s tni c k é h 0, p r á v a pře jím a tel e s t a t ku p o z jl u
s o b u f i d e i k o m i sár n í s II b s ti ťu c e, a že má soud chrániti zájmy 
dětí ves mys 1 u pře d cha z í h o odstavce také tehdy, kd.yž do pozů
stalosti patří statek, jsoucí ve spoluvlastnictví manželů, a pozůstalý man
žel, ač tu JSOUi děti, pedle § 14 odstavce třetího zákona převezme podíl 
statku zůstaviteli náležející. Nelze pochybovati, že hledíc k těmto usta
novením mělú dle dédického pOTO'vllání kniihovním poznamenáním fideiko
misárnÍ substituce I' O d 'o b u t r v á n í té top o zná m k y vlastnictví 
pozllstalého manžela a přejímatele vzhledem k převzaté polovki nemo
vito'stÍ býti ·omezeno ve smyslU § 613 obč. zák. tak, že dokud trvá knih(}vl1í 
poznámka fideikomisární substituce, má pozůstalý manžel pouze práva a 
povinnosti požívatelo1vy. tedy s vyl'oučením: práva na podstatu nema'vitosti 
(§ 509 obč. vák.). Není tedy zejména oprávněn - bez svolení soudil 'opa
trovni,ckého - zciziti převzatou pol(}vici statku. Právo před,kupní nestává 
se tím hezpředmětným, nehoť j v tom případě, když by pozůstalý manžel 
s e svolením soudu chtěl prodati převzatou polovici statku, musH by kupitel 
jemu se nabízející u'stollpiti nezletilým dětem touž knpni cenu podávajÍ~ím 
(§ 1077 obč zák.). Že také ]Jozůstalý manžel uznával dotčené omezení, 
plyne z jeho návrhu ze dne 10. srpna 1913, jímž za příčinou zamýšlenéh'O 
oclprodeje pozemků od statku žádal, aby dotyčné pozemky byly ohledně 
nezlctilých dětí ,propuštěny ne jen ze závazku práva předkupního a zástav
ního, nýbrž i ze substituce fidelkomisární. Svolení pozůstalým manželem 
nyní p'Ožadované bylo však soudem opatrovni:ckým právem odepřeno, po
něvadž poz'námka fideikomisárnÍ substituce dosud trvá a nabízená kupní 
cena nejen dle zprávy obecního úřadu, ný,hrž í dle posudku znalce jest n8-
přiměřcna. 

Čís. 615, 

Ujednání splniště jest po rozumu § 37 ohč. zák. zároveň j,mluvou, jíž 
strany podrobují právuÍ poměr veskrze právu splniště. 

(Rozh. ze dne 27. července··1920, Rv [ 356/20.) 

Plzeňská firma v lednu 1919 prodala a dodala Vídeřlské firmě zboží ve 
fakturované ceně. Do'lož'ka na faktuře "splatno a žalovatelno v PlznÍ« zů
stala nepozastavena. Kl1pitelka neplatila, věc se 'Oddálila a mezi tím pro
vedeno v Československé republice okolkoviní bankovek. Žalobě o zapla
cení fakturorvaného peníze v ko'runách československých obě niž š i s t o
l i c e vyhov,ěly, uznavše jednal(, že fakturové sudištč (doložka »splatno a 
žalovatelno v Plznk) zakládá splniště i dle hmotného práva t. j. po rozumu 
čJ. 324, 342 obch. z"k. {§ 905 'Ohi". zák.), jak se ze scy·uvislosti odstavce dru-
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hého s odstavcem prv{7m, . n, a ani v nauce ani v praxí 
spO,rno není, a uznarvše dále, že dopisem žalobkynč ze dne 18. února 1919, 
v němž žádá, aby žalovaná .fakturovaný peníz složila na její {žalo·bkyain) 
účet u banky »Merkur" ve Vídni, splniště toto, se nezměnilo,. nebo! tek 
dalekosáhlý úmysl na straně žalobkyně zajisté chyběl, aspoň nic prof! ne
svčdčÍ, ale co je hlavní, dopisem tím neuskLltečnila' se žádná úmluva, neboť 
k ůomn by bylo třcba, aby žalovaná - měl-li by to být! návrh na změnu 
splniště, nabídku tu přijala, což by sc bylo mohlo· státi buď výslovně nebo 
mlčky tím, že by se byla dle dopisu zachovala a dluh skutečně li řečené 
banky složila, což však žalovanou nebylo ani tvrzeno; 

Ne j v y-š š í s o II d nevyhov,ěl dovolání, schváliv v Gibou naznačen\Tch 
směrech právní stanovisko nižších stolic a dodav v cl ů vod ech ještě 
toto: 

Vážnější jest námitka, že případ posuzovati jest dle rakouského práva, 
pončvadž prý nabídka žalobkyně byla žalované poslána písemně do Vídně 
a zde od ní písemně zase přijata, takže prý smlouva uzavřena byla v ci
zině (§ 37 obč. zákJ, s klero,už námitkmt se nižší stolice vůbec nezabý
valy, pročež to dovolatel pokládá za nedostatek řízení, že o jeho skut
kovém tvrzení nebyly důkazy připuštěny. Avšak i kdyby měla za uza
vřiště smlouvy platiti Vídeň, nemohla by se přece věc posllzo'vati dle tam
něj-šího práva, protože ustanovily-li strany za splniště Plzeň, chtěly patrně 
smlouvu míti založenu a tudíž i posllzováuu podle práva tuzemského a 
nastala tedy výjimka z 13 37 obč. zák. v něm předvídaná. Žalovaná, jsouc 
posud dlužna, mUlsí platitipodlc § 6 zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 
sb. z. a n., tolik Kč, na kolik 'K' dluh znL 

Čís. 616. 

Zákon ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n .• o zajištěni půdy drob
ným pachtýřům.' 

V řízeni o pOžadovacim nároku není věcí soudu, by vyvolal rozhodnuti 
pozemkového úřadn o tom, kolik plldy bude ze záboru vypuštěno a zda 
pudou tou bude též pozemek, k němuž vztahuje ~ požadovaci nárok. 

(Rozh. ze dne 27. července 1920, R II 193/20J 

Za řízení o požadovacím nároku drobného pachtýře zamítl prvý soud 
návrh v,Iastnika })na přerušení r-fzenÍ« až do r02hodnutt pozemkového 
úřadu o tom, co stě'žovateH po provedení záboru ze zabmného velkostatku 
má zůstati {zákon ze dne 16. dubna 1919, čís. 215 sb. z. a n.). Rek u r sní 
s o u <cl potvrdil usnesení prvé stolice. D ů vod y: Oba zákony (jak k za
jištění půdy drobným pachtýř[,m ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. 
a n., tak o zabrání ve,lkého majetku pozemkového ze dne 16. dubna 1919, 
Č. 215 sb. z. a n.) podrží (od sebe nezávislé) svon neztenčeno u platnost 
vedle sebe a neo,bmezují se navzájem. Dle onoho zákona vykonává stát 
,právo k záboru velkého majetku pozemkového, ktežto tento zákon zaji
šťwie drobným dlouholetýnipachtýřům nárok na dosud obdiělávano'll< pMu 
vliči pozemkům, jichž zákon o zabráni velkostatků ze dne 16. dubna 1919, 
čís. 215 sb. z. a u., vůbec se netýká. 

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

Lze připustiti, že kdy b y pozemkový úřad uznal nárok stěžovatele, 
aby mu' těch 150 ha půdy zemědčlské, na které má právo dle S 11 zábo
rovébo zákona ze dne 16. dubna 1919, čís. 215 sb. z. a n., ponecháno bylo 
v obci R. v těchže hranicích, jak je dosud má, - a kdy b y mu bylo zne
možněno nebo značně stíženo užívání půdy takto ponechané po-stoupenÍm 
požadovaných pozemků do vlastnictví ,drobných pachtýřů, -- tito byli hy 
po případě d1e'§ 5 odstavec druhý zákom ze dne 27. května 1919, Č. 318 
sh. z. a n., poyinni, přijati na místě' požadovaných pc'zemků jiIié, po~emky 
téže výměry nebo téže hodnoty. Ale nárok stěžovatelův, aby hy ly spiSY 
postoupeny pozemkovému úřadu k rozllOdnutí, že majitel velkostatku jest 
e'právněn ve smYslu úkona ze dne 16. duhna 1919. čís. 215 sb. z. a ll., '10-

Hti si a p,odtžet) těch 150 ha zemědělské púdy d-le § 2 tohoto zákola ta
kovým způsobem, aby veškerá tato zemědělská púda zůstala mu v sídle 
velkostatku t. j. v katastrální obci R a aby tato půda zemědělská zli,tala 
mu pokud možno v těchže hranicích, jak je dosud má ve vlastndví, ne
rOfZdělcna a nerozkouskována,.- -hyl právem zamítnut. Soud m8: v řízeni 
podle zákona ze dne ?7. května 1919, čís. 318 sb. z. a rl., obrátiti oe na 
pozemkový úřad jen , případech v § 18 naznačených, -- není však ani 
povol,án ani povinen sprostředkovati mezi vlastníkem pozemkLl a pozem
kovým úřad'em. N a stě ž o vat e I i jest, aby si vymuhl ro'zh'JJnutí od 
pozemkového úřadu ve smyslu § 7 čís. 1 zákona ze due 11. června 1919. 
čís. 330 sb. z. a n., a tímto rozhodnutím se vykázal II soudn. Dokud tak 
neučiní, není n,mvrh dle § 5 odstavec druhý zákona ze dne 27. května 1919, 
čís. 318 sh. z. a n., odůvodněn, zvláště když stěžovatel připouští, že také 
otázka, zda vzniknou enklavy, jest předčasná a nemůže býti řešena, dokud 
není právoplatně ro-zhodnuto, kterým pachtýřúm a v jakém rozsalm d
raky přísluší. Uvažo'vati o tom, zda stěžovatel, vykázav se podállím pří
slušného návrhu pozemkového úřadn, byj. by oprávněn žádati, aby soud 
vyčkal do právoplatného vyřízení tohoto návrhu a tepn'e po té -,ozhodl 
p'Odl'e § 17 zákona ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a u., není potřebí, 
poněvadž návrh v tom smě r 11 učiněn nebyl. 

Čis. 617. 

Jak soudu prvé tak i soudu druhé stolice náleži, by, rozhodUje o za
viněni na rozvodu manžel •. tvi od stolu a lože, dbal ~,"Iého výsledku jednání 
a dokazování, byť i ta která skutečnost stranou jako d1Ívod zavině.lí druhé 
strany nebyla přednesena neb nplatňována. 

, . . ~ 

(Rozh. ze dne 27. července 1920, Rv II 128/20.) 

K manželorve žalobě uznaly obě nižší stolice 11a rozvod manželství od 
stolu- 4 lože -z viny obou manželů. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhovél žalohoovu dovoláni. 

Důvody: 

Žalobce uplatňUje důvody č. 3 a 4 § 50.3 c. ř. s .. , ole ncprávem. Oba tyto 
důvody vrcho<lí dle svého pToveďcní v tom, že soud prvé stolice uznal I'" 
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jeho vinu z dvou 
súatku, že je stížen nem,QcÍ vzbuzující ,ošklivost {hnisajícími vředy), a že 
Je slabý k souloži, že k tomu není, a 2. že podal na ni bezdůvodné trestní 
oznámení pro krádež, kdežto odvolací soud, ponech:", ,kutková zjištění 
prvého soudiu v obou bO'dech ve své míře, v zatajení ad I. žádné viny ne
~,hledal a pOdržuje důvod viny ad 2. připoji] k tomu důvod další, že 3. ža
lo,bce, jak 'Odvolací wud na základě seznání žalované v prvé stolici k cíli 
důkazu slyšené za pravdivé přijal, jí, když si jeho nemoc hnusila, »zatra- . 
cených IUlli'pů« na-dal a doložil, »k čemu pak tě mám než k vyklizení ne
řádu" - a shledal v tom opětovné těžké ;roz. veími ci!Ji,vé) ublížení. Ža
Iobce míní, že když žalovaná odvolání nepodala, odvolací soud t ebyl 
oprávněn, k důvodu ad 3. prvým soudem úplně mlčením pominutému při
hlížeti, to tím méně, když žalovaná jej v předuesení svém ani neuplatňo
vala, že však, odpadne-li tento důvod, potom důvoidad 2., jehož skutková 
povaha beztak prý těžké ublížení nezakládá, k uznání jehO' viny nestačí. 
Po mázoru dovolacího soudu nevyhledává se však nutně, aby žalovaná 
strana, m,á-H býti uznáno také na vinu žalobcovu, dokáz-da mu nějaký 
dťIvod rozvodu (S 109 ubč.zák.,l nýbrž stačí důkaz, že žalo:",e důvod 
rozvodu, který PToti žalované ~,traně má, spoIllzaviniJ, zavdav jí chovádlTI 
svým k poklesku přj,čil1u, takže kdyhy se byl sám napřed hezvadně cho
v",l, k poklesku by bcl"lo nedošlo. To se dobře srovnává nejen s povahou 
věci, nýbrž] s právním předpisem § 6 nař. z. 9. prosince 1897, čís. 283 
ř. Z., jenž předpokládá, že tll může býti jen na jedné straně důvod rozvodu, 
že však moh<Ju býti 'Obě strany vinny. Z tohoto hlediska je ;)ak~atajení 
ad 1. skutečně spoluvinou na rozvodu, nebo! vědět to, byla .lY žalovaná 
bezpochyby ve sňatek tento nevešla, i jest to lidské, že ji potom pojímal 
hnus a manželství to-to ji neuspokojovalo, nejen pro nemoc manžo!ovu, 
nýbrž také proto, že v něm nedocházela ukojení pOhlavního pudu,· které 
přece jest jedním z účelů svazku manželskéh'O. Jest to lidské, jestliže po
lom náklonnost její obracela se jinam a ona se dOIPustila snad nevěry a 
dala se strhnouti k nadávce jako "hloupý chlap". Že však skutky 2. a 3. 
jsou velmi citlivým ublížením, nepotřebuje teprv doličování.Potom ale 
jde už o to·, možno-Ii za daného procesuálního prúběhu věci užiti důvodů 
všech anebo kterých. Dle § 6 cit. nař. musí soud vysloviti, komu na roz
vodu vinu· přičítá, nepotřebuje tedy k tomu žádného návrhu ani uplatňo
vání v přednesení stran, může však uvésti zajisté všechny důvody yiny, 
které v řízení na jevo vyšly, i platí to zajisté v pořadu stolic; mohl tedy 
od·volací soud užiti důvodu ad 3. Proto' jest ale také ještě v dovolací sto
li'ci možno .přihlížeti k dúvodl1 ad 1., pedle skutkové povahy nižšími sto
licemi zjištěnému. 

Čís. 618. 

Zákon ze dne 15. dubna 1920, čís. 314 sb. z. a n., o exeknci na platy a 
Výživné zaměstnanců a iejich pOzůstalých. 

Exekuci dle druhého odstavce § 1 zákona lze vésti též pro nárok 
nemanželské matky na výživné v šestinedělí (~ 167 obč. zák.) a pro pří
slušenstvÍ zákonného nároku na výživné (úroky, útraty sporu a exekuč
ního návrhU), nikoli však pro další nárOky nemanželské matky dle 1} 167 

J 
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obč. zák. aniž pro náhradní nároky toho, kdo za dlužníka hradil zákonné 
výživné. 

(Rozh. ze dne 10. srpna 1920, R I 547/20.) 

Ve sporu 'O uznání otcovství k nemanželskému dítěti a plnění zákonnýcb 
povitťnosti k dítěti a matce přiznány matce dítěte výživné v še-stinedělí, 
výlohy slehnutí, náhrada za prádlo a jiné potřeby dítěte a náhrada za 
vyživování jeho d<\ dne podání žaloby, i se zákonným úrokem od téhož 
dne. K návrhu matky po-voli! p r v Ý s o u d prn všechny tyto nároky, jakož 
i útraty sporu a útraty exekučního návrhu proti otci exekuci zabavením 
a přikázáním dvou třetin jc'ho služebního. p'říjmu s tím, že musÍ, mu ročně 
zůstati volným příjem 3.000 Kč. Rek u r sní s o u d .vyhověl dlnžníko-vě 
stížnosti potud, že povo,lhl exekuci zahavením a přikázáním pouze jedné 
třetiny služebního příjmu dlLIžníka s tím, že musí mu ročně zůstati vol
ným příjem 60,00 Kč, poněvadž nejedná se tu Q vÝži'vné, jež otec neman
želského dítěte má pří m o poskytovati dítěti nebo jeho matce, tudíž Q> vý
živné v užším smyslu, jež jedině účastno je výhody- § 1, odstavec druhý 
zákona. 

Ne j vy Š š í s o u d ohnovilohledně matčina výživného v šestinedělí 
a útrat sporu a exekuce usnesení prvé 'stolice, jinak nedal místa matčině 
dovolacímu rekuTsu. 

Důvody: 

Podle § 1 zák. ze dne 15. dubna 1920, čís. 314 sb. z. a ll., může býti 
ze služebních platů zabavena toliko jedua třetina a dlužníku musí zůstati 
vnlným roční příjem 6.000 Kč, ale pro pohledávky výživného, na které 
má věfitel právo, podle zákona, může býti vedena exekuce až do dvou 
třetin mzdy zaměstnancovy a volné zllstati musí ro-čně 3.000 ](jč. Předpisu 
tomu· vyhIYvuje reku~sní soud jen částe-čně, ježto přehlíží, že také neman
želské matce příslwší podle zákona (§ 167 obč. zák.) pohledávka výživného 
za šestinedělí. Ve vymáhaném penízi jest podle rnzsu<lku, na základě kte
rého hyla exekuce p'o-volena, toto výživné obsaženo, pročež pro- toto vý
živné jest exekuce podle druh·ého odstavce § I cit. zák. přípustnou. Nelze 
však souhlasiti s vývody dovolacího rekursu, že měla býti povolena exe
kuce ve smyslu tchoto předpisu též 'Ohledně ostatní pOhledávky neman
žel'skou matkou vymáhané, která po·dle téhož rozsudku záleží z útrat 
slehnutí a z dalších výloh následkem slehnutí nutných, nehol tyto výlohy 
,,~jsou výži'vným. Rovněž nemá výsadního práva pohledávka ncman·ždské 
matce za výživu dítěte přisouzená, jelik01; cit. předpis vyžad·uje, aby vy
máhané vÝživné přís[ušelopodle zákona vymáhajícímu věřiteli. Pohle
dávka útrat sporu a exekučního návrhu, jakož i úroků arci není Dohle
dávkou výživného, avšak úroky a útraty zaviněny byly průtahem dlllŽ
níka a požívají při exekucích podle §§ 125, 216 odstavec dl-uhý, 286, 315 
ex. ř. stejného pořadí s kapitálem. Cit. zákon obmezil v prvních odstavcích 
§§ 1 a 2 zabavitelnost pl'a!ů a výslužného a v druhém odstavci týchž §§ 
při.pojj!l ml prospěch věřitele ustanoveni o: zabavení, zastavení nebo 1)0-

stupu platů při pohledávkách výživného, ale dm nezměnil dosavadní právo, 
že při exekuci pro kapitál stejně naloženO' býti má s jeho příslušenstvím. 
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Zákoll ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n., o zajištění půdy drob· 
nÝm pachtýřům. 

Hospodářským správcem obroěních pozemků jest lejich poživatel, 
pouze lemu lze a nutno ohlásiti poža(Jovací nárok. Ohláška u patrona nemá 
v tomto případě právních účinků. 

<Rozh. ze dne 10. srpna 1920, I~ I 549/20.). 

Dlouholetí pachtýři pozemků patřících k larnímu obr,očí, podali v čer
venci 1919, přihlášku, jíž domáhali se přiznání pozemků do vlastnictví, 
II patronátního úřadu, jenž ji zaslal počátkem říjn::i 19/9 příslušnému farnímu 
úřadu. O b a niž š í s o II d y uznaly, že přihláška 'byla podána včas -
v podstatě z těchto d ů vod ů: Dle ~ 12 'zák. může dlouholetý pachtýř ohlá
siti nárek svůj buď vlastníku pozemku nebo hlOspodářské správě vlastní
kově. Dle pozemkové knihy vloženo právo vlastnické k faře s pozemky k ní 
zapsanými, o ,než tu jde, pro římskoka,tolickou faru, tedy pro 1Jrávni~ď<)u 
osobu, která zastoupena jest mótými orgány. Jako takový považovati 
nutnO' jednak obročníka této fary, jednak patrona kostela a fary. Patron 
kostel založil, vystavěl a nadáním zajistil. a jako, takovému náleží mu dle 
obsahu zakládající listiny a dle právního pojmu této instituce souhcn ji' 
stých práva povinností a to vedle určitých čestných práv též 'Oprávnění, 
spolUPůsobiti při správě kOlstelníhOo a farního jmění. No sPorným jest mezi 
stmnami, že patronem kostela a fary jest majitel velkostatku, který při. 
řízení práva vovinností, jemu' z patronátu tol1O vy,plývajících, zastoupen 
jest úřadem patronátním. Dle toho, CO řečeno, spravuje jak obročník {farán 
tak i patronátní úřad majetek kostela: a fary, nebo! jest v povaze leci a 
v intenci ob'Ou správ, aby objekty sloužiti mohly účeli, pro kterí' byly 
zřízeny.. 

Ne j v y Š š í s o u d zamítl o,hlášku požadovacích nárokú. 

Důvody: 

Usnesením: rekursního s'Oudti, jímž bylo potvrzeno usnesení okr·;;sního 
soudu; byl porušen zákon ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n. Jest 
zji.,štěno, že požadiované pnzemky jsou součástí obročníhn jmění farního. 
jehož správa náleží vedle § 46 zákona ze dne 7. května 1874, čis. 50 ř. zák .. 
pouze a jedině duchovnímu pOoživateli obročí a toliko doMed přísluší pa
trO\1U a vrchní dehled biskupu a státu. Toto právo dohledu patrona, tak 
zvané eura benefi!di, obmezující se na po'uhé oprávnění denunciační 
(oprávnění nahlížeti do správy jmění, vyžá'dání si souhlasu patrona ,při 
dúležitých změnách ve stavu 'obročil, pokládá rekursní soud neprávem za 
spolučinnost pa~wna ve správě obročí, kterou docela samostatně vede 
duchovní poživatel, jak jiz z účelu, kterémn obročí sloli'ží, vyplývá. Je! 
obročí vázáno na úřad duchovní (nul1um beneficium sine officio) a mčcno 
jest k ternu, aby nositel dotyčného úřadu duchovníhopoMralz uěho 've
škeré plOody a užitky, jsa naproti tomu povinen, hradili všechna břemena 
na ohročí váznoucí. Z toho vyplývá, že hospodářská správa farního obročí 
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příslUŠí pouze faráři (farnímu úřadu) anebo administrátoru (je-li farní 
obročí uprázdněno) a že drobní pachtýři pozemků farního obročí byli po
vinni, by svúi požadovací nárok ve smyslu' ,§ 12 zákona ze dne 2í. kVBtna 
1919, čís. 318 sb. z. a n., ohlásili v zákc·nité lhůtě jen a jedině na farn,m 
úřad,ě. Poněvadž tak neu'činili, a na ohlášku II patronátního: úřadu, která 
nemá prácvního významu, dlužno pohlíželi tak, jako kdyby vúbec nebyla 
se stala, pOozbyli drobní pachtýři, nezachovavše se dle předpisu § 12 zá
kona, svých nároků na zajištění piIdy. 

Čís. 620. 

Dobrovolná veřeiná dražba. 
Okolnost, že ta která podmínka nebyla pojata do dražební vyhlášky, 

nevadí její závaznosti, byla,Jj zařazena do dražebních podmínek, llři 
dražbě přečtěných a vydražitelem pOdepsaných. 

(I<ozh. ze dne 10. srpna 1920, 1< J 553/20.) 

Pomčenský soud povolil, by veřejnou dobrovolnou dražbou byly plO
dány dva domy, ná>ležející téže ne zletilé vlastnlci. Dr"žební pod,mínky 
obsahovaly v čl. XIII ustanovení,: "Prodávající vyhražuje si lMtu na rOZ
mYŠřenOll v trvání 8 dnů ode ďne udělení příklepu. Do, této: Ihúty llevčítá 
se den draže,hnL V tétu lhf1tě 'mÍlže pro,dávétjící za s'Ouhlasu poručenského 
soudu prohl{rs,ti, že proclej neuzavírá«. Při dražbě 10. květua 1920 byly 
domy přiklepnuty nejvyššímu podateli za 125.00() I\. Prodavatelka (pokud 
se týče její poručník) podala však 18. května 1920 soudu prohlášení, že 
prodej neuzavírá a žádala za poručenské schválení tohoto, prohlášení, žá
dajíc sončasně o pomčenské schválení návrhu smlouvy, kterou proiává 
oba domy jinému kupiteli za 130.000 K. S o' Li d p r v é s to 1i c e scháli! 
prohlášem pmdavatelky, ale jen pod tou podmínkou, nezvýší-li prvý Vy
ďražitel dú určité lhůty své podání rovněž na 130.000 K, čemuž prvý vy- ' 
draž,tel ve stanovené lhůtě vyhověl. Prodat elka domáhala se ve stíh"sti, 
by pWhlášení její schv'álenobylo bezvyminečně. Rek u r s u í s o tl d 
stíž'nosti vyhavé!. D ů va dy: Podle § 21 obč. zá'k. jsou osoby, neschopně 
pro nedostatek věku', by samy náležitě obstarávaly své záležitosti, pod 
zvláštní och ran 00 n zakuna. Z{rkon zná tudíž pO'uzo ochranu nezletilcú; 
meze prerogativy poručenského soudu nad nezletilcljd'Ou tudiž jen tak 
daleko, pokud se to srovnává s pojmem ochraI:Y. Ochranu všakuutno lišiti 
od svrcbovannsti, která představuje poměr podřízenosti dále jdoucí a 
hlouběji zasahující: ten kdo jest p,od něčí svrchova'ností, nemá> svob:1dné 
vůle a n"mMe činiti svobodhá m;-,ho dn.utí, nýbrž musí se říditi jedině 
poďle vůle nadřízeného. Naproti t'omu len, kdo jest pouze pod něčí ochra
nou, není zbaven vůle a volného rozhod,Q,vání,. jeho disposice podléhají 
iJOHze kontrole 'ochráncově,. mající za ú,čel zjistiti, neJsou-li pro chráněl1,ge 
škodlivé. V tomto směru nutno také vymeziti právomoc SÓl1du poručen
ského: kontrolu poručníka, nejsou-Ii jehO opatření škodlivá pro pOrúčence. 
Nejsou-Jí škodlivá, musísc'ud pone,chatiporučníkovi volno'llrukwa nesmí 
obmez.ovati jeho volné roz.hodov:íní, a to z toho důvodu, poněvadž zákon. 
ukládá SG'udu pouze ochranu' nezletHce, pouhou kontrolu jeh.o jednání, zda 
nejsou škodlivá, a nedává mu moci dále sahající. Důsledně nemá soud prvé 
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slolice práva brániti poručníkovi, aby si nevybral ze dvou kupujících Cé

teris rariJius toho, koho sám chce, ať z důvodu jakýchkoliv. Ustanovení 
exekučního, řá<du o předražku nelze zde užíti. Dražba exekuční a dražba 
dobrovolná jsou instituce naprosto se lišící, které mají společného jen to, 
že se kupní cena určuje soutěží kupuiících. Dražba exeku'čnÍ jest instituCÍ 
veřejnoprávní, donucovacím prostředkem státní moci, kdežto dražba uo
brovdná jest volnou kupní smlouvou, při níž si prodávající dává podávati 
nabídky sončasně od několika koupěchtivých, aby některou z nich podle 
své vůle přijal či nepřija!. § 272 nesp. pat. u,stanovuje, že při dobrovolných 
dražbách dlužno zachovávati předpisy exekučního práva pokud jde o p r 0.

ve den í, tudíž pouze se stránky fQ>fmální. Dražební podmínky samy 
ustanovují v odst. XIII., že prodávající má právo d'o osmi dnů prohlásiti 
za souhlasu pomčenského soudu, že prodeje neuzavírá. Nepodání tohoto 
proh'lášení byb by mlčky učiněným přistoupením na nejvyšší podání; tato 
výhrada dává prodávajícímu právo, nevázati se ani na nejvyšší podání ani 
na předražck. Otázku, může-li poručcnský soud arbitrárně odepříti schvá
lení prohlášení, že se prodej neuzavírá, nutno řešiti zápor"ně; mohl by tak 
učiniti, kdyby se tím mam výhodný prodej, ale nemůže bráti prodávající 
straně volnost, komu chce za stejných podmínek prodati. 

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

Důvody: 

Z opomenutí prvního soudu, že pmti předpisu § 278 nespor. pat. ne" 
pojal do dražebního ediktu vlastníkovy výhrady, nemůže vydražitel do
vozovati neodvolatelnost prodeje, ježto výhrada ta byla zařazena jako 
Gdstavec XIII. do dražebních podmínek, soudem Schválených, které byly 
podle vyhlášky u poručenského soudu k volnému nahlédnutí: uloženy a 
poclle dmžebního protokolu pO' vyvolání věci přečteny a vydražitelem 
podepsány, takže dražitelé o této výhradě věděli. Krom toho vydražitel 
ani proti příklepu udělenému s výhradou čekací lhůty, ani proti usnesení 
ze dne 18. května 1920, kterým byl vyzván k vyjádření se o poručnílmvě 
prohlášení, stížnosti včas nepodal, z kteréž příčiny ncmf1Že se také do
máha ti dodatečné změny tohoto usnesení rekursem dovolacím. I~ekursní 
soud právem schválit prohlášení poručníka bezpodmínečně, protože po 
provedené dražbě naskytla se možnost výhodnějšího prodeje,nehl,)díc 
ani k tomu, že není věd stčžo'va tele zkoumati, z jaké příčiny poručenský 
soud schválH prchláš'ení, poručníkovi v dražebních podmínkách vy:ea
žené, že smlouvu neuzavírá. 

Čís. 621. 

Zákon o zajištění půdy drobným. pachtýřům ze dne 27. května 191', 
čís, 318 ob, z. a n. 

Požadovaci nárOk kn kostelnímu pozemku lze s účinkem ohlásiti buď 
n obročníka neb u patrona neh tl farní osady, bez ohledu na to, kdo jest 
skntečným správcem pozemku, 

(Rozh. ze dne lO. srpna 1920, R I 562/20.) 
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jíž domáhal se přiznání kostelního, pozemku do vlastnictví, 
podal pachtýř včas u farního úřadu. S o u d y vše ch tří s t o I i C bylo 
uznáno, že přihláška byla řádně podána, II e j v y Š š í li S o II oj e li 
z těchto 

důvod,ů: 

Pozemek, o' který jde, jest knihovně připsán kostelu. Podle § 42, pokud 
se týče 41 zákona ze d'ne 7, května 1874, čís. 50 ř. zák., spmvuií jmění 
kostelní společně farář, osada farní a patron kostela. Ohlášky podle 3 12 
zákona ze dne 27. května 1919, čís. 31E sb. z. a u., mohly tedy při I<;ostel
ních pozemcích státi se s právním účinkem u k t e r é h o k o t i v z těchto 
sp·olusprávců, jemuž pak náleželo, aby o podané u něho ohlášce ]lodal 
zprávu ostatním spolusprávcům. Poněvadž stěžovatelka sama připouští, 
že pach,tý,ř ohlásil požadovací nárok v čas ll' farního úřadu, hylo tím 
v:\,hověno předpisu § 12 zákona, a nelze proto tvrditi, že pachtýř pozbyl 
požadovacího prá'va. T kdyby pouze patronátní úřad skutečně vedl správu 
kostelních pozemků, ni'čeho na věci nemění, jelikož by se to týkalo jen 
vnitřního p.oměru několika olrgánů z á k () n e m ke společné správě povo
laných, a poněvadž nelze na pachtýři žádati, aby v tom kterém případě 
zjiš.ťoval org;<Í'n s k u teč n ě správn ohstarávaiící, dlužno proto míti za 
to, že bylo v:\,hoveno předpisu zákona, dbáno-li při úkonu formálním, ja
kým }est oh,láška nároku, formálně ustanovení § 12 zákona ze dne 27. 
května 1919, čís. 318 sb. z. a n. a § 42 zákona ze dlle 7. května 1874, 
čís. 50 ř. zák. 

Čís. 622. 

V případech, uvedených včl. XXVII, ov. zák. k ex. ř. dlnžno připus,tnost 
zajišťovací exekuce a prozatímních opatřeni posuzovati pOdle při31ušných 
zvláštních předpisův a není třeba. by splněny byly všeobecné podmínky 
exekučního řádu. 

(Rozh. ze dne lO. srpna 1920, R I 573/20.) 

Prvním soudem byla na základě náhradníh(} nálezu es!. zemského vo
jenského velitelství povolena ve smyslu § 7 zák. ze dne 6. června 1887, 
čís. 72 ř. zák. exekuce k zajištění p(}bledávky, jež příslušela vojenské 
správě z důvodu navnácení erárních peněz, SVěřených straně povinné. 
Rek u r s ní s ou d návrh vymáhající strany zamít1'. O úvod y: Zajištěn 
má býti náhradní nárok ve smysln § 7 zákona ze dne 6. června 18'\7, 
čís. 72 ř. zák. a tu má dle článku XXVII.- odstavec druhý čís. 5 uvoz. zák, 
k exekučnímu řádu při povolení takovéto exekuce zjišťovací použito. býti 
předpisú exekučního. řádu. Návrh sice mluví o »nároku na zaplacení 
1410 Kč", ale nelze pochybovati, že jde o zajištění peněžité polbledá-Jky, 
na kterou se 'Vztahuje předpis § .370 ex. ř. Podle tohoto předpisu musí 
však býti soudu osvědčeno, jak to stěžovatelka právem vYtýká, že by 
bez provedení navržených exekučuích úkonů dobytí peněžité pohledávky 
bylO' zmařeno neb(} značně stíženo. Že by tomu bylo tak, vymáhající 
strana ani netvrdila, tím méně soudu zákonitým způsobem osvědčila. 

Ne j vy Š š í S'O U d obnovil usnesení prvého soudu. 
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Důvody; 

§ 7 zákona ze dne 6. června 1887. čís. 72 ř. zák. byl podle čl. XXV lL 
uvoz. zák. k exek. ř. v platnosti zachován a dopouští, aby byla li příshlŠ
ného SOUdl1 vyffiúžena exekuce zajišfovaCÍ. První odstavec téhož článku 
vš-enbecne ustanovuje, že v těch případech, kde platué zákony prohlašují 
povolení exekuce k zajištění přípustným, má býti užito předpisů oxck. 
řádu o exekučuích úkonech k zajištění peněžitých pohled-ávek (§§ 370 až 
377) a o prozatímních opatřeních ť§§ 378 až 402), ale jen v příčině jed: 
notlivý'ch úkonů zajiŠ'ťovadch a v p,říčině řízení; tím nebyľo právo uve
dené změněno, a také z motivů k čl. III. a XXVII. téhož UVQZ. zák. jest 
zřejmD, že pIatné předpisy o zajištění určitých pohledávek nemají býli 
exek. řádem dotčeny a že zajišfovaeí exekuce, podle nich přípustná, není 
vázána na předpoklady~ jež jinak jsou prol povolení zajiš,ťovací exek1Jce 
vyžadovállY. Nelze tudíž povolení zajišťovací exekuce odpírati 11ebo zá
vislým činiti na 'Osvědčení v § 370 ex. ř. požadovaném, jakož učinil soud 
rekursTIÍ, vycházeje z nesprávného názoru, že takc'vého osvědčení j\~st 
potkhí. 

Čís. 623. 

Opozděnémn rekursu v mImosporném řízení pč/sluší odkládací ú;;inek 
ť§ 12, odstavec druhy, nesp. řlz.) ien teMa, lze-li napadené opatřeni změ
niti bez újmy pro třetího (§ 11, odstavec druhy nesp. říz.). 

(Rozh. ze cine 10. srpna 1920, R JI 203/Z0.) 

s o u d Pl' V é s t 'O 1 i c c p.ovolil exekuci na základě scudního usnesení, 
jimž přiznán v řízení -mimosporném. nárok na veno 1 .ač proti pův'O'drtÍmu 
usnesení podán byl po uplynutí zákonné lhůty rekurs. Rek u r sní s o] II d 
zamítl návrh na plOvolení exekuce. D ů v o cl y: Rekurs jest odůvodněn 
proto, že v dobé, kdy vymáhající věři-telka žádala o povolení exekuce, 
nebylo právop-l1atným usnesení, na jehož základě o povolení exekuce žá
d"la, ježto ll}"l proti němu podán rekurs. Pončvadž jde 'O povolení exe
kuce na zálklade UlsnesenÍ vydaného v řízení nesporném, pr.oti němuž re
kurs byl podán, neměl první soudce dle ustanovení § 12 odstavec druhý 
nesp. říz. vyhověti návrhu na povolení exekllce. Po-vinnosti k povolení 
potřebného opatření k ochraně zájmu vyn:áhajícÍ věřitelky první soudce 
neměl, poněvadž mu nebezpečí, vymáhané pohledávce nutně hrozíci. 
os věd.čenone-bylo. 

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

Důvody: 

Usnesení vyd!an-á v nesporném řízení mohou býti zpravidla (§ 12 od
sta-vee prvý nesp. říz.) vykonána ihnecl a jen ze zvláštních důvodů má 
soud vyčkati IhMu: rekursní, ale po podaném rekursu nemá Játi místa 
výkonu usnesení a- jen v případě--naléhavého 'nébezpečí-·má učiniti opa
tření k zajištění účastníků potřebná, Rekursy opozděné maií býti podle 
§ 11 nesp. říz. předloženy a je zůstaveno uvážení so-udu, aby i po up-ly-
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nutí lhůty rekursní vzal zřetel na rozklad nebo stížnost, múže-li usnesení 
býti změněno bez újmy osoby třetí; v jiných případech nelze k opozclě

nému rekursu přihlížeti ani tehdy, jde-li o záležitosti osob podle § 2 nesp. 
pat. pod zvláštní ochranu zákona postavených. Tyto předpisy zákona 
p.odporuií výklad, že druhý o,dstavee § 12 Pat., jenž je vyjimečným nsta
novením z pravidla v prvém odstavci téhož § uvedeného, vztahuje se 
toliko na takové opozdčné rekursy, ku kterým může býti podle § II nesp. 
říz, přihlédnuto bez újmy třetí osoby, ni-kolí nao.pozděné rekursy proti 
usnesením o soukromých právech stran, kde uplynutím Ihúty rekursní 
nabyla druhá strana práv z usnesení formálně právoll1ocného. Výklad 
odchylný měl by v zápětí, že by v nesporném řízení každá strana mohla 
přezkcumání vydaného usnesení kdykoli požadovati a výkonu jeho kdy
koliv opozděným rekursem zbrániti, proti kteréžto právní nejistotě by 
předpis poslední věty § 12 nesp. říz. účastníkům neposkytoval dostatečné 
ochrany. V tomto případě šlo podle exekučního titulu 'O; zákonno-u povin
nost otcovu dáti provdané zletilé dceři věno, tedy o soukromé právu, 
které po uplynutí lhůty rekurs ní nemůže b-~rti měnělln, proče,ž první 30uJce 
navrhovanou exekuci právem povolil: nelze také nahlédnouti, proč by 
v záležitosti, která jen z důvodů vbodnosti jest odkázána na řízení ne
sporné, měla býti oprávněná osoba P'O vycllliní exekučního titulu a uply
nutí rekursní lhůty hůře postavena než by tomu bylo po rozsudku, jeliž 
nabyl formál'lí p-rávomoci. 

Čís. 624. 

Nárok dle !§ 1328 obč. zák. novy doslov (§ 166, III. dílčí novely) nená
leží k vy!učné věcné příSlušnosti okresního soudu. 

(Rozh. ze dlle 10. srpna 1920, RII 208/20.) 

Zalobkyně podala u ohesnÍ-ho soudu žalobu, jíž domáhala se náhrady 
škody penízem 10.000 K, kterou- utrpěla, jak tvrdila tím, že žalovaný ji 
přiměl k tělesnémll obcováni, zneuživjejího 'Odvislého služebního poměrll. 
S o: udp r v é s í ol i c e vyhověl námitce věcné· nepříslušnosti sO·lldu a 
žalobu odmítl. Rek u r sní s o u d nařídil prvému soudu, by nehledě 
k 'Odmítacímu dúvodu o žalobě jednal. D II vod y: Dle údajů žalobních 
z~kládá se žalobní nárok patrně na § 1328 obč. zák. (§ 166 JIl. dílčí' liŮ'vely) 
a dle § 49 čís. 2 j. n. jsou přikázány spory o povinnostech, které zákon 
nemanželskému otci vúči matce. ukládá, bez ohledu na výši s-p-orného 
p-ředmětu, k příslušnosti okresních soudů. Dle smyslu § 49 čís. 2 j. n. dlužn[) 
souditi, že všechny spory, které mají právní základ ve skutečnosti ne
manželského otcovství, náležejí bez ohledej na cenu předmětu na 50ud 
o'kl'esní. Otázka, zdali a v jakém rozsahu uplatňované nároky -v zákO'n
ném ustanovení jsou hmotně odlivodneny, nepřichází při rozhodnutí o- pří
slušnosti v úvahu. 

Ne j v y š ší s o II d obnovil usnesení prvéh'O soudu. 

Duvody: 

Usnesení rekursního sondu vyvozuje příslušnost okresního sondu ku 
prOjednání sporu z úvahy, že dle § 49 čís. 2 j. n. spory o povinnostech, 
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které zákon ukládá n~~~.;~.ž:~~~~~~.~'~~~~T~~~'t~P.,'-~ 
slušnosti okresních soud·ů, nebol dle jest za to míti, 
že spory, jež mají základ ve skutečnosti nemanželského otcovství, nále
žejí bez ohledu na cenu předmětu před okresní soud. Proti této úvaze 
nelze ovšem ničeho namHa ti, než soud- rekursní přehlíží, že žalo:ba, o niž 
se jedná, neuplatňuje nároku vyplývajícího ze skutečnosti nemanželskéllO 
otcovství. Jak žaloba výslovně uvádí, požaduje žalobkyně škodu, kterou 
utrpěla tím, že žalovaný ji přiměl k tělesnému obcování, zneuživ jejího 
odvislého služebního .poměru; jest tedy právním důvodem jejího nároku 
svedení dle ustanovení § 1328 obě. zák., ve znění ~ 166 ll!. dílčí nov.ely 
k obč. zák. Ustanovení toto j'est podstatně ro.zdílné od ustanovení sta
rého § 1328 obč. zák., novelou zrušeného; kdežtoprávuí následky tohoto 
posléze uvedeného §u jsou »otcovskými povinno'stmi«, a jako takové od 
otázky, zda otěho,tnění zakládá nedovolený čin, neodvislé, spočivá po
vinnost k náhradě škody stanovená v § 166 JIl. dílčí novely na sve'dení 
neodvislém 'Odloho, zdali toto má za následek těhotenství čiH nic (zpráva 
komise k § 233). Zrušený § 1328 obč. zák ukládal svůdci povinnosti tam 
ll'vedené pouze, kdy někďo' ženskou osohu »S v e d I a sní di t ě z p 10-
d i 1«, a povinnosti svůdci uložené vyplývaly ze skutečuosti nemanžel
ského otcovství; správně tedy sp'Ory o nároky plynoucí ze zrušeného 
nyní § 1328 obě. zák; na základě ustanovení § 49 j. n. příslušely výlučně 
před okresní soud. Nárok z § 166 III. dílčí nuvely však nespočívá na sku
tečnosti nemanželského z))'10zení děcka, není mu tedy základem skutečnost 
nemaJllželského otcovství, pročež v 'Ťomto případě nelze se s í'spě"hem 
odvolávati na ustano,vení § 49 čís. 2 i. n., nýbrž dlužno ohledně pří sluš
nesti užíti ustanovení § ·50 j. n. 

Čís. 625. 

Rozhodnutí bytového úřadu, jímž uřad teu schválil oznámený 11IU 

zamýšlený pronájem bytu, nenahraznje smlonvy nájemní. Nehyla-Ii tato 
př,ed tím anebo potom mezi stranami dojednána, nevzejdou ze schválení 
bytového úřadu mezi stranami žádná práva a žádné závazky. 

(Rozh. ze dne ,10. srpna 1920, Rv II 191i2,0.) 

Bytový úřad schváiil oznámení žalo'vaného majitele domu o zamý
šleném pronajetí bytu na žalobkyni, aniž by před tím nebo potom byla· 
mezi stranami dojednána nájemní smlouva. Žalovaný zdráhal se po té 
odevzdati žalobkyni byt, o nČj'ž šlo, nabízeje jí byt jiný. Žalobkyně do
máhala Se proto, by jí sporný byt byl odevzdán clo užívání, opírajíc se 
'O zmíněné rozhodnutí hytového úřadu. Žalobě bylo obě m a tri ž š í m i 
s o u d y vyhověno, o cl vol a c í m s o: u d, e m z těchto d ů v o' ď ů: Zá
kon o' zabírání bytÍ! ze dne 30. října 1919, čís. 592 sb. z. a n. odňal dis
posici o novém promjmutí uprázdněných bytÍ! volné úmluvě stran a vy
hradil ji rozhodnutí bytového úřadu. Rozhodnutí to děje se buď přímo 
zabráním bytů, anebo nepřímo schválením návrhÍ! stran. Z doslovu § 2 
zá,kom, že bytovému úřadu nemá se předložiti ku schválení hotová ná
jemní smlouva, nýbrž jen její uástin, vybavený však všemi náležitostmi 
nájemní smlouvy, jmenovitě udáním činže a po,čátku nájemní doby, jde 
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na jevo, že rozhodnutí bytOVého úřadu i: v tomto druhém případě nemá -
. v pou,ze deklaratorní, nýbrž konstitutivní, a že bez ohledu na to, 

zdalI p;cd !lm nebo potom mezi stranami nájemní smlo.uva byla iormálně 
d~Jednana,v Je, pr? strany až do jiného rozhodnutí bytového úřadu závaz
~?m. Opacny naz9~ odvolatele, kterÝ jmeno'vitě ze slova »hodlá" v § 2 
zakona dpvoz~Je, ze rozhodnutí bytového úřadu jest jenom povolením, že 
str~ny n~]C~~l smuollvu mohou uzavříti, nemá v zákoně opory. Stranám 
ovse';! ~ustava' volno před rozhodnutím neb po rozhodnutí bytového Hadu 
formal~l smlo~vu ?oiednati a vedlejšími ustanoveními ji doplniti, ale roz
hodnutI' bytov,:ho ,uřadu musi býti pokládáno .pto' strany za závazné, aspoň 
p~dl~. § 936 obc. ,z"k., Jako pactum de coutrahendo, n,ebol obsahuje všechny 
naJezltostl platne ~ájemní smlouvy. Po,kud se týče techniky zákonodárné, 
poukaZUje se na. ztťkon o ochraně nájemníkiu ze dne 8. dubna 1920, čís. 275 
sb; z. a n., ktcry v § 4 výslovně ustanovuje, že svolení soudu k výpovědi 
n;a s~ pokl;ídat! za výpověď samu, a že souď musí ihned naříditj n1jem
mkovl v ykllze'll1. byt,u; Ust"novení to. jest obdobné se schválením nájemní 
smlc"uvy byt,:vym urodem a musí se také nájemní smlouva schválením 
sam'l'.m ?oTVa,,~~ab, za, hoto,vou. K'aždý jiný výklad právního významu 
schval'~m zamyslen~ v naJemm smlouvy bytovým úřadem vnesl by do ro'z
hO~~ull byto':,cho uradu noe'klid, do. obsazování uprázdněných bytů ne
poradek, umozml ,by hbovuh stra;, a obcházení bytového úřadu, COž by 
?~P~wv~lo m~enclm cltovaneho zakona. Přizná-li se rozhodnutí byto,yého 
llrad~ z~vazna povaha, nemá právního významu okolnost, že návrh- na 
sch:,alem smlouvy, u bytovéhO' úřadu dne 10. března. 1920 podaný neod
p'o;:-~dal sna~ p:avémll' úmyslu. pronajímatele a že pronajímatelé h~ecl od 
P?catky chtch z,,:lobkym; pmuaJati byt ji'llý. Návrh byl učiněn platně vy
k~z~nym z>mocnenc~m) překr~čil-li tento při tom svOu plnou moc, ne
ty~a s,: to za!ohkyn~. Zalovany se nemůže odvolávati na ustano'vení § 916 
obc. ,za~. o s~lo:uvac.h na ,o,ko, nebol ani bytovému úřadu ani žalobkYlli 
pr~vy, ~mysl zadatelu OZll'amen nebyl. Po'dotknollti ještě nutno. že tento 
pra;'lll umys! moh! se vztahovati pouze na záměnu bytů, a že· tato zdrnena 
bytu ?eze svolení bytového úřadu byla a jest neproveditelna. Také 
tv;~eny, ~edo;tatek jakébe,k'oliv předběžného ujednání se žalobkyní ne
muze by tl zazalovanému nároku na újmu. V této příčině stačí poukázati 
na §§ ~81 ~ 882 obč~ z~k., dle kterého návrhem žalovaného nabyla ža
lohkyne prava, I kdyZ navTh nebyl podán s jejím vMomím ien když bYl 
od ní dodatc.čně schválen. ' o , 

N e j v y Š š í s o u d žalobu zamítl. 

Dúvody: 

,S ~ledi's~a dovolaciho. d<Í!vo.du § S03 ds. 4 c. ř. s. brOjí dovolání proti 
PTav~lmu nazor~, o~v.olacího soudu, že žalObkyni vzešlo právo, by sporný 
~yt Jl byl do UZIV:';ll o,devzdán, tím, že bytový úřad schvá>liJ oznámení 
zal'Ovaneho o zamyslc,nem, pronajmutí sporného bytu žalobkyni, a to bez 
ohledu na t~, zdwh pTed tlm neb potom mezi stranami nájemní smlouva 
bYla dOJcdnan~. Výtka !a jest oprávněna. § 2 zákona o zabírání bytů 
O?~eml, omeZUje smluvm volnost stran potud, že vyžaďuje ku pla:tno'Sti 
nalemn.' smlo'~vy, ,s}ranami uzavřené, schválení hytovým úřadem. I(oz
hod'1ll'Í! bytovcho uradu nenahražu}e dohady stran, nýbrž musí k nf přt-
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stouptti, aby smlouva b,>4ac··-j}fat","~W;H-l.~lli-. .d,}Hf>40'-'WlJ--J~!J-::',*,1"",W'l---,., 
z jiného důvodu neplatná, nevzniká rozhodnutím bytového 
strany závazek. To plyne již z cdstavce prvého § 2 zákona, pehož 
oznámení musí obsahovati jméno toho, k!do hodlá pronajmouti, náiemce, 
nájemné dcn kdy najímaný předmčt má nájemci býti odevzdán, tudíž 
ozna1čeni ob~u smluvních stran a podstatných kusů nájemLni smlouvy. 
V dalších odstavCÍch mluví zákcn výslovně o schválcní neh oů,pření 
nájemní smlouvY, čímž může býti míněna jen smlouva mezi stra:wm! 
uzavřená. KdybY bylo mínění odvolacího soudu správné, byla by take 
strana v návrhu pronajímatelovu jako nájemce jmenovaná schválením 
návrhu vázána i když se o byt ani- neucházela, col. by vedlo, k ~ůsledkům, 
ktcré zákon nemůže zamýšleti. Nějaká obůoba s ustano"cním§ ~ zákona 
o ochraně nájemníků jest tu pro různost pr"ávních lJoměrů a účelU' řízeni 
" obou' případcch vyloučena. Jest tudíž rozhodno, zda došlo mezi stra
nami k nzavřcnÍ nájemní smlouvy o sPolrném bytě. K llzavř.ení smlouvy 
se vyhledává nabídka na uzavření smlouvy ze strany jedné a přijelí její 
se strany druhé. Nespornojest, že strany před podáním návrll~ žalo,:a
ného na schrválení o nájmn sporného byt\J' se nedojednaly. Navrh sam 
nelze poklád",ti za nabídku žalobkyně žalovaným učiněnou, poněvadž ne
byl na ni ří,zen ani! nebyl pro ni určen a pcněvad,ž bytový' úřa? l:ení zá
stupcem nájemců ani není povolán, aby spr'ostřeďkoval lJaJemm smlouvy; 
Z těchže důvodů nemá pro wzhodnutí věci významU!, že žalovaný se take 
II l)ytového úřadu před úředníky "yjádřil, že pron~jal. žalobkYni s~orn~ 
bYt. Odvolací soud poukazuje na §§ 881 a 882 obc. zak., dle mchz p~y 

. návrhem žalovaného nabyla žalobkyně práva, i když návrh nebyl po_dan 
s jeHm vědomím jen když byl od ní ďodatečně schválen. Tomu nelze 
jinak rozuměti, n~ž že odvolad soud mJní, že byťbv~r úřad si: dali, žalova
ným slíbiti plnění z nájemní smlouvy ve prospěch~ žalobkyně., Tato, kon: 
strukce právního pumeru mezi stranami jest patrne pochybena, ponevad~ 
tu nejde pouze o plnění sc strany žalovaného, ·nýbrž vo sn;louvu, ~ kt:,re 
by žalobkyni vzešly i povinnosti a pak proto, ponevadz byto,vy urad 
neru činným v záfmu stran, nýbrž v zájmu veřejném. 

Čís. 626. 

o tom. co po úmrtí držitele svěřenství jest pohledaností nebo dluhem 
svěřeno.ké podstaty vůči pozůstalému zpupnému jmění a ~aopa~. fO:ho
duje svěřenský soud, vyřizuie zápis o inventuře a separacI. v flzem ne
sporném. Ro"hodnutí to jest titulem exekučním, 

(~ozh. ze dne 17. srpna 1920, R I 570{20.) 

s věř e n s k Ý s o u d uložil zpupné po'zůsialosti, by složila do 14 dnů 
pod exekuCÍ náhradní pohledá"ku kmene reálního s':.ěřcn:~ví clo, l~uko? 
majitelky s"ěřenství. Rek u r sní s o u d ncvyho'vel stlznosÍl dedlcu 
zpupného jmění. D ů vod y: Rozhodnutí O' rekursu je závislým na ře~~ní 
otázky zda soud svěřenský oprávněn jest po rozumu § 224 nespOL I'1Z., 

v nesP~Tném ří.zení rozhodovati o tom, jaké náhrady svěřenskému kmeni 
anodní pozůstalostí maií býti dány. Stěžo"atelé hájí názor, že svěřenský 
sonď má V· protokolu o separaci pouze vykázati, jaké náhrady svěřen-

----~----
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kmeni mají býti dúny, a uvésti, co je pohledávkOU nebo dluhem 
svěřenství, že však vyhledávati a zjišfovati skutečnc'sti, zda a pokud dří
včjší dTžitcl svěřenství je- povinen tyto náhrady ze svéhD platiti, nebo 
pokud tato případná pnvinnost přechází na jeho dědice, nemůže býti včcí 
řízení nesporného. Domáhá se proto výroku, by svěřenská dědkka hyla 
s vymáháním náhradních nároků svěřenského kmene proti ulIodní po
zůstalosti zastoupené stěžovateli jako přihlášenými allodnímidědici od
kázána na po,řaď práva. Přede"ším dlužno poukázati na to, že náhradní 
povinnost alIodní pozůstalosti vůči svěřenskému kmeni stano"ena byla 
usnesením svěřenského soudu ze ·dne 4. října 1919, které prá"ní moci 
nabylo. Okolnost tato. nebyla by ovšem na překážku tomu, aby v odpor 
vzaté usnesení ze dne 21. dubna 1920 a jemu za podklad sloužící citované 
usnesení ze dne 4. října 1919, pOkud jím byla vyslovena náhradní povin
nost aIl.odní pozůstalosti VLIČi kmeni svěřenskému, byly zrušeny, kdyby 
názor stěžovateli hájenÝ byl správný, poněvadž dle § 42 j. n. má soud 
vyšší stolice v každém období řízcní vyslo"iti nepříslušnost soudu a zma
tečncpt předcházejícího řízení i tehdy, když záležitos!' která není před
mětem dobrovolného soudnictví, byla zaháJena u soudu v řízení nespor
ném. Dle ustacnovení § 224 nesp. řízení má býti při smrti každého držitele 
svěřenství zřízen nový inventář a v něm především sepsáno jm'~ní svě
řensl,é dle stavu, v jakém je zůstavitel zachoval, a potom, když svěřen
ství proti al10dní pozůstalosti následkem TClzmnožení nebo zmenšení zá
kladního jmění, v hlavním inventáři uvedeného, náhradu dáti nebopoža_ 
dovalí má, tuto náhradu vykázati a buď jako pohledáv:iní nebo jako, dluh 
svěřenství uvésti. Již z tohoto znění citovaného- zákonného ustanovení 
lze d'o.voditi, že -svěřenský soud', vyřizuje pr'otokol o inventuře a separaci, 
má sám rozhodovati o tom, co je pohledávkou a co dluhem svěřenství, 
nebo! kdyby byl zákonodárce zamýšlel, aby v protokolu o inventuře a 
separaci byly pohledávky a dluhy pouze vykázány, pak nebylo zapotřebí 
pojati d'o zákona ještě další ustanovení: »unď als cine Forderung oder 
Schuld des Pideikomisses anzufiihren". Právě z tohoto citovaného do
datku vyplývá, že soud svěřenský sám má zjišťovati jak jsoucnost tak 
i VýŠi těchto vzájemných náToků, neboť -zákon vfrsl'ovně nařizuje, aby- již 
v protokolu bylo' uvedeno, co je skutečným pohledáváním a skutečným 
dluhem svěřenství. Prá"ě za tímto účelem k výkonu inventury a separace 
přibráni byli "šlehni účastníci s tím, by při tom své případné na vrhy a 
připomínky přednesli. Opomenuli-li tak stěžovatelé učiniti a proti vzne
seným nárokům svěřenství námitek nepodali a neučinili-li tak ani při 
roku, k cíli tomu zvláště na den 20. června 1919 nařízeném, musí dúsledky 
toho sami nésti. Správnost zmíněného názoru vyplývá však také z dal
šíl10 zákonného ustanovení. To', co. platí o zajišfování poh],edávek svě
řenství, pla'lí zajisté dle ustanovení § 224 nesp. říz. stejně i o zjišťování 
ieho dluhů, pH inventuře a separaci na Jevo vyšlých. A lu stanoví § 640 
ohč. zák., že ten, kdo nastupuje ve svěřenství, je povinen platiti pouze 
takové ďluhy předchůdcovy, které soud sclwáli!, totiž také ty dluhy, které 
svěřenský soud při, in"entuře a separaci za dluhy svěřenství zjisti! a uznal, 
a § 254 nesp. říz. určuje pak, jakým způsobem tyto soudem sch"álené 
pohlcdávllY proti s"ěřenskému kmeni maií býti zaplaceny. Z toho, co uve
deno, plyne, že zjišťování vzájemných pohledávek pro svěřenství a ploti 
němu ,pT'o,vádí se výlučnč při inventuře a separaci v řízení nesporném, že 
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vyřízení soudu ;Shn~o;;"-t;~o;;m;;-vv:aaiiét;!QjT-plf~di[k'LZTaík":oe;zr::--~ 
stene i tak i o výši vykázaných vzájemných nároků a zakládá po právo
moci titul exekuční. Byly tudíž pohledávky svěřenskému km~ni usne
sením ze dne 4. října 1919 právoplatně přisouzeny. Ustanovení ~ 11 nesp. 
říz. p'Oužíti nelze v tomto případě, poněvadž změnou usnesení toho jiným 
účastníkům škoda vzejíti by mohla. Je-Ii však usnesení to co do stanolvení 
náhrady právoplatné, nezměnitelné, pak správně a zákonem odůvodněné 
jest i v odpor vzaté usnesení, z 21. dubna 1920, jímlŽ na základě správného 
a právoplatného usnesení prvého uloženo bylo alodní pozůstalosti pohle
dávku 'kmene svěřenství do 14 dnů pod exekucí do rukou držitelky svě
řenství zaplatiti. Na tom ničeho nemůže měniti ta okolnost, že prvý soud, 
nevyčkav snad uplynutí lhůty, dané stěžovatelům usnesením ze 17. září 
1919, vydal usnesení ze 4. října 1919, poněvadž tím nehylo stěžova:elům 
nijak zabráněnO', by usnesení tomu neodporovali. 

Ne j v y Š š í s o li rl' nevyho;věl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Rekursní soud správne dovodí I, že náleželo dědicům, ahy se včas do
máhali nápravy usnesení ze dne 4. října 1919, jež vydáno bylo před' uply
nutím lhůty, kterou soud po,volil dědicům alodní pozůstalosti k vyjádř'mí 
o podání svěřenské dědičky a k připomínkám -O náhradních částkách 
znalci určených, a že nyní již nelze pro nabytá práva měniti právoplat
ného usnesení,jehož změna, nebo zrušení ostatně' ani není navrhována. Re
visnl rekurs prolo, marně se domáhá přezkoumání, zda-Ii uživatelka svě
řenství zavinila (§ 631 obč. zák.) škody, při separaci zjištěné, zda-li vy
počtené náhradní poh.\eclácvky jsou odůvodněny, a zda-li svěřenská dědička 
se zavázala, náhradní nárok svěřenského kmene za alodní dědice zapla
titl; o takovém závazku by ostatně nemohlo býti rozhodováno v řízení 
nespo'r'ném. Zh.í'Vá tudíž posouditi, zda-li první soud byl oprávněn uložiti 
alodní pozůstalosti, aby do 14 dnů pod exekucí zaplatila pm kmenové 
jmění svěřenské náhradní pohledávku, která byla pravomocným usne
sením stanovena. V návrhu podaném svěřenskou dědičkou' za souhlasu 
opatrovníků svěřenství a potcmstva bylo uvedeno, žena zjištěnou ná" 
hradní pohledávku posud nebylo dáno nÍčeho; svěřenský soud neměl 
pmto příčiny, aby předem vyšetřil, zda-li svěřenská dědička skutečnč 
sama zaplacení náhradní pohledávky za alodní pozůst"lost převzala, nebo 
zda-li elektrárna při alodním mlýně již do držení jej/hO' hyla odevzdá"a, 
neho zda-li alodní pozůstalost již vrátila zařízení pivovarské, a zda-li 
z těch pří čín alodní pozůstalost není po,yjnna zaplatiti, celou náhradní po
hledávku pravoplatně určenou. Takové placení stěžovatelé ani netvrdí, 
nýbrž snaží se dovoditi, že náhndní pohledávky při separaci vyšetř"né 
lze vymáhati toliko pořadem práva; avšak v tom směru se poukazuje 
k zevrubným a správným důvodúm usnesení rekursního a toliko se do
dává, že právě vzhledem ke kal1'telám v § 2 nespoL říz. uvedeným, na 
něž stěžovatelé poukazují, není důvodu, aby ve sporu mělo- býti znovu 
rc\zhodováno o vzájemných nár'Ocích podstaty svěřenské a alodní, iJ' kte.
r~Th byro Hí pravopIatně rozhodnuto v předepsaném řízení nesporném. 
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Čís. 627. 

Český zákon o myslivosti ze dne 1. června 1866, čís. 49 z. z. 
Dokud nebyl vydán nález o 'rozvrhu čistého výtěžku (pachtovného) 

hOnitby na držitele iednotlivých pozemků, nemohou tito žalovati na soudě 
předsedu dru'i!stva o zaplacení připadající na ně části výtěžku. 

{Rozh. ze dne 17. srpna 1920, R I 596/20.) 

Členové ho'ncbního společenstva domáhali se na předsedovi ho'nebního 
družstva žalobou, by .rozdělil mezi ně dle velikosti jich pozemků v~'tčžek, 
jehož docíleno bylo propachlováním honitby. Námitce nepřípustnosti po
řadu práva s on d p r v é s t o I i c e vyhověl a žalobu odmítl. D ů va d y: 
Dle § 22 zákona o myslivostí ze dne 1. června 1866 doplněného zá1wnem 
z 21. února 1870, čís. 15 z. zák., prO' Král. České čistý roční užHek (nájem) 
honebniho obvodu, honeb. společenstvu náležejÍcího, budiž rozdělen mezi 
držitele pozemků jedné každé osady podle velikosti pozemků, Podle § 23 
téhož zákona přísluší 'Okresnímu výboru dMti toho, hy ustanovení § 22 
řádně hylo plněno. Vzhledem k tomuto ustanovení slnší míti za to, že 
okresní správní komisi přísluší právo rO'zhodnouti o tom, zdali postup 
žalovaného jest správným a přípustným čili nic, a v tomto případě závadu 
'odstraniti rozhodnutim v prfÍběhu správním, jež vylnčuje, hy otázka pro,
hrlma byla na soudě v řízení sporném. Rek u r sní s o u d zamítl námitku 
nepřípustnosti pořadu práva. D ů v o ,d y: Bdíti nad tím, aby v příčině roz
dělování užitku neb schodku společné honít,by byly zachovány předpisy 
zákona o llOnithě, náleží dle ~ 23 toh'Ot0' zákona ovšem dozorčímu úřadu 
sam'O'správnému, který m'ůže v tÓ příčině dávati honebnímu spolcčen:'itvu 
závazná nařízení, ,obzvláště také v ,tom směru, aby vfkaz o čistém příjmu 
byl správným; avšak veškerá tato opatření neisou rozhodnutím koneč
ným, nemají p'OJva'hu nálezu, nýhrž jsou to1iil\O přípravou, abY' jednO't!iiVÍ 
členo,vé spC'iečenstva honitby moh'li svá práva vůči honebnímu výboru 
uplatňovati pořadem práva, k čemuž příslwšnými JSOll jedině soudy (J3ud
winsky Č. 9285 A; nález ze dne 17. prosince 1912, Č. 12597 a mnoho jiní'ch). 

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

Důvody: 

Podle § 23 čes. honeb. zák. náleží okresnímu výboru nad tím bdíti, ahy 
předpisy §§ 2, 4, 6, 8, až 22 cit. zák. byly řádné provedeny, zejména tedy, 
hy roční čistý výnos (pachtovné) byl podle § 22 tého.ž zákona na j'edno
tltvé majitele pozemků pozdělen dle v~mčry jejich nemovitostí. Zda-li 
částky takto rc,zdělené lze na základě rozdělovacího nálezu vymáhati ža
lobou, může zůstati mimo úvahu, dokud však takový nález vydán není, 

, postrádá žaloba, aby předseda družstva byl odsouzen některým členům 
ďružstva vyhr<rné pachtovné zaplatiti, potřebného podkladu a jest nepří
p'ustnou. V tomtDl p.řípadě je nesporno, že předepsané rozdělení se posud 
nestalo, a žalobcí sami uvádějí, že na ně připadá dle jejich výpočtu OkrJil
hle částka žalobní, vymáhání neurčenýoh p,osud dílů 11a přijatém pach
tovném proti přcdseďovi družstva ie tudíž posud vyloučeno a první sond 
pr:lwem žalohu odmítl pro nepřípustnost pořadu práva. 

'O· 
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628. 

Zákon o zajištění půdy drobným pachtýřům ze dne 27. května 1919, 
čís. 318 sb. z. a n. 

Pacht pozemku, jenž přenechán byl velkostatkem za mírnější pach
tovné místnímu kováři proti tomu, že· dle smluveného cenníku hude pro 
velkostatek konati celoročně veškeru kovářskou práci s přednosti před 
jinými zákazníky, nenipachtem v dŮ51edku celoročního služebního poměru 
po rozumu § 3, odstavce čtvrtého zákona. 

(Rozh. ze 'dne 17. srpna 1920, R I 601/20.) 

Smlouvon z r. 1887 propachtoval velkostatek kováři několik pozemků 
za mírnější pachtovné, než-Ii bylo jinak placeno; tonž smlouvo;u převzal 
kovář závazek, že bude celoročně konati veškeru kovářskou práci, již mu 
správa dvora odevzdá k provedení a to před jinými pracemi o.d jiných 
zákazníků mu svěřenými; mezi stranami smlnven byl cénník, dle něh,}ž 
měly býti odměňovány práce kovářem konané; sprruvě dvora vyhraženo 
pacht vypověděti, kdevby 'kovář podmínkám nevyhověl. Požadovací nárok 
pachtýřův byl· oběma niž š í m i s o u d y zamítnut hlavně z toho d [l
vod u, že pozemky byly kováři propachtovány jedině a výhradně v dů
sledku jeho celo[ooního námezdního a služebního poměru vůči propach
tovatcli, čímž nastal vylučující důvod ve smyslu § 3 odstavec čtvrtý po
žad(}vacího záJkona. 

Ne j vy Š š í s o ud nevyhověl dovolacímu rekursu požadovatele z ji
ných důvodů a uvedl v otázce prruve uvedené v 

d'ůvo'dech: 

Mínění nižších soudů, že požadovaci uárok stěžovatelův jest vyloučen 
podle § 3, odstaveé čtvrtý, požad. zák., poněvad'ž pacht by;l dalšÍ' ódměnou 
za kovářské práce pachtýřem dle smlouvy konané, nelze přisvědčiti. Po
cHe § 3 cdstavec čtvrtý zákona nepříslUší požadovací nárok pachtýři jen 
tehdy, koná-ll práce, za které je částečně pachtem odměňován, na základě 
služebního poměru vůči propachtovateli. Není zjištěno, že požadovatel tyl 
ve službě velkostatku, v přípise ředitelství velkostatku, který stěžovatel 
ovšem jen v opise předložil, se naopak praví, že požadovatel nehyl v žád
ném služebním poměru k velkostatku, nýbrž nájemcem kovárny. Je-li 
tomu tak, byl samostatným podnikatelem, který podle nájemuí smlouvy 
byl povinen; kovářské práce pro velkostatek za smluvenou· odměnu ko
nati. Nelze také souhlasiti s míněním rekl1fsního soudu, že požadovateli 
byly pozemky propachtovány jako část mzdy. Podle smlouvy byl po'ža
do va tel za práce velkostatku konané odměňován podle umluveného: can
níku, kdežto pozemky mu byly propachtorvány se závazkem. že bude 
veškerou práCi kovářskou, mu správOU dvora k provedení odevzdanou 
celoročně konati, a to přede všemi jinými pracemi pro jiné zákazníky. 
Z tohoto ustanovení smlouvy vyplývá, že užívání pozemkJi nebylo částí 
mzdy, nýbrž zvláštní odměnou za závazek konati veškerou práCi celo
ročně pro velkostatek a tO' před ostatními pracemi. 
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Čís. 629. 

Zákon o zajištěnípi'tdy drobným paehtýřum ze dne 27. května 1919, 
čís. 318 sh. z. a n. 

l\ pOjmu hospodářského celku (§ 3 zákona), 

(Rozh. ze dne 17. srpna 1920, R I 659/20.) 

Požadovatel pachtovalhostinec i s hospodářským zařízením a s po
zemky jako jeden celek. Požadovací nátok byl zamítnut s o u d y vše c h 
tř í sto, I i c, rek u r sní m s o ude m z těchto d ů vod ů; Z posledního 
odstavce § 3 zákona ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n. nelze vy
voditi, že hospodářskými celky sluší vyrozumívati. jen hospodářství vel
kého rozsahu. Slnv "d,vory a statky« užito jest tam jen příkladmo a ostatně 
pro usedlost, o niž tll jde, lze užíti i výrazu »statek" třeba menší vzhledem 
k výměře pozemků stěžovatelem samým v stížnosti udané a nikoli ne
patrné. POjem hospodářského celku nevyžaduje, jak stížnost tvrdí, aby 
pozemky tvořily fysicky jeďen, celek a abY užívá'ní jedné části bylo mo,Ž
ným toliko za současného u,žívání druhých částí. Nezáleží také na 'tom, 
zela hospodářský celek trvá delší či kratší dohu a stačí, že na pozemCÍch 
hospOdaří se z j'istého ústředí. Že lomu tak jest, to vysvítá z -vlastních 
ÚĎajů stě.ž!Qvatetových. 

N e j v y Š š í s o u d uvedl 

v důvodech: 

Tvrzení dovoJacího re,kursu, že pachtované pozemky nikdy nesouvi
sely s pachtovaným hostincem a nebyly spolu s nimi užívány, je v pří
mém odporu s tím, c'o stěžovatel uvedl při svém výslechu a co také ře
ditel velkostatku potvrdH, že hostinec i s pozemky by,1 koupen jako celek 
a také ja~m 'cp-Iel<: bY'1 pronajat, což vyplývá i' z předložené smlouvy 
pachtovní. Jako hospodářské celky j'sou v § 3 zákona ze dne 27. května 
1919, Č. ,,]8 sb. z. a n., uvedeny příkladem dvory a statky a § " zákona 
ze dne 3,0. října 1919, čís. 593 sh. z. a n., o ochraně drobných: zeměděl
ských pachtýřů jako další příklad uvádí· useMosti. Rw;sáhlost celku není 
v zákciI1ě vymezena, zejména se nepožaduje, ahy tento cdek byl sobě
stačnCÝ!ll nebo aby poskyj;oval vlastníku a jeho rodině výživu i hez sou
časného PTovozo;vání jiného ještě zaměstnání vÝdělečného m, pachton
nou nemovitost vázaného, na, př. živnosti .hostinské, mlyuářské a pod. 
Požadovací nrávo arci vztahuje se podle § 2 téhož zák. i ln ·obytná a 
hospodářská stavení, jestliže pachtýř tam' bydlí {§ 3 cit. zák.),ale záko'! 
tu .neposkytuje pachtýři práva- požadovacího na žLvé a mrtvt3 zařízení 
k hCGpodaření sloužící, pro;čeŽ za pacht hosp'odářského celku ve smysiu 
§ 3 cit. zák. dlužno též pokládati, byla-li pachtýři v soubrllu nemovitostí 
spolu přenechána stavení a zařízení k pr,ovoz'ování zemědělství ,1 :ži\,
no"ti hostinské určená, ať~i jest zemědělství hlavním Čl toliko vedlejším 
zaměstnáním pachtýřovým. Zdali toho neb onoho pozemku nebo sta~ení 
jest k řádnému hospodaření na celku nezbytně potřebí či může-Ii celeK 
t"ké bez něho obstáti, jest bez významu, neboť pachtýř celku nemá poža
dovac1ho práva ani na součástky tohoto celku. 
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630. 

VI .. stní dlužníkovy akcepty nemohou býti předmětem zadržovacího 
práva dle čl. 313 obell. zák. 

(I~ozh. ze dne 17. srpna 1920. Rv I 474/20.) 

Dartka dGmáhala se na žalovaných zaplacení několika směnek. P r o
e e sní s o udp r v é s t o I i c e k námitkám žalovaných ponechal smě
nečný platební příkaz v platnosti a uvedl po právní stránce mimo jiné 
v důvodech, že žalubkyně jest podle čl. 313, 314 obch. zák., § 99 stanov 
žalující banky, jakož· i nařízení ze dne 28. října 1865, čís. 110 ř. zák. opráv
něna, by ku krytí pohledávek jakéhokoliv druhu, jež jí přís!u'šejí proti 
prvnímu ze žalovaných, zadržela a zažalovala směnky žalovauých. () d
vol a ci S'O U d směnečné platební příkazy zrušil. D ú vod y: Názor, 
že v tomto případě bylo by lze použíti zadržovacího práva, jak je upra
vui'í čl. 313 a 314 o;bch. zák., jest mylný. Za<1ržovaCÍ .pTá vo vztahuje se 
pouze ua věci a cenné papíry dlužníkovy, t. j. na dlužníkovy majetkové 
hodnoty, jež mohou býti pře,dmětem práva, jak je upravuje čl. 315 "bch. 
zák., a jichž realisace má vésti k shlazení pohledávky věřitelovy. V tomto 
případě však jde o v I a s t n í akcepty, v f a s t n í směnečné závazkyža
lovaných, jichž splacení má se dosíci žaloboU' a jichž tudíž nemůže Vč
řitelka zadržeti ku krytí těchto závazků neb závazkú jiného dmhu. Tím 
oclpad;á též možnost použíti předpisu čl. III. nařízení ze dne 28. října 1865, 
čÍs. 110 ř. zák., ježto předpis ten pouze pŤ-i!oouští použití zadržovacího" 
prá:va, upraveného čl. 313, 314 Oll ch. zák. na ony případy, kdy, proti ná
rokúm úvěrního ústavu jsou dříve nabytá práva třetích osob na ~enné 
papíry a movité včci dlužníkovy. Nařízení předpokládá právě zadržovací 
právo, příp'ustné podle čl. 313, 314 oheh. zák. KoneČně nemůže žalobkyně 
pro sebe ni;čeho clovnzovati z dvor. clekretu ze dne 13. července 1789, 
číS' o 1033 sb. z. s., ježto tento dvor. dekret upravuje pouze uplatňování 
směnek, jež kdo drží jako; zástavu, tudíž předpokládá též, že jde () cizí 
směnku a nikoliv o vlastní akcept dlužníkův. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl clo'voláni v podstatě z důvodů soc,du 
odvolacího. 

Čís. 631. 

Ustanovení čl. I. nartzení vlády republiky Československé ze dne 
9. prosince 1919, čís. 651 sb. z. a n., poknd se týče § 1 nařízení ze dne 
23. března 1920, čis. 176 sb. z. a n., plati též pro kandidáty advokacie, 
kteří v době skončeni svých právnických stndií již konali vojenskou 
slnžbu. 

<I~ozh. ze dne 17. srpna 1920, R II 209/20.) 

Žáclosti kand;dáta advokacie, ahy mu započítána byla do praxe doba 
od 1. srpna 1914 až do 6. června 1918, ve válečné službě ztrávená,výbor 
advokátní komory nevyho,věl, jsa toho názoru, že počátek zapo,čtenl vá
lečné doby předpokládá ukončení právnických studií a složení všech 
státních zkoušek. V r ch ní zem s k Ý s o u d vyhověl stížnosti potud, 
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že žaďateli započetl dOJ advo'kátní praxe též dobu ztrávenou ve vOjenské 
službě od 1. srpna 19/5 až do 6. června 1918 včetně. D ů vody: Dle po
sledních slov § 1 nařízení vlácdy ze dne 23. dubna 1920, čís. 176 sb. z. a n., 
jest přípustno zapo.čtení válečné doby do advokátní praxe u kandidátů, 
kteří do roka po skončení právnických studií válečnou službu nastoupili 
a do roka po jejím' skončení do praxe vstoupili. Na slovo »nastou,pili« 
nelze klásti takový dírraz, že by jím byl míněn skutečný počátek slurby 
vojenské a nikoliv též její pokračování po skončených studiích. Zákon 
sám nikde nevy's!ovuje, že by ustanovení toto nemčlo platiti, pro kandi
dáty, kteří v dohě skončení svých právnických studii vojensko,u služb" 
již konali, právě tak jako nepředpisuje, že předpokl",dem započtení vo,jen
ských let jest složení všech státních zkoušek. Výklad opačný vedl by 
k newravec!livému d'ůsledkll, že by kandidáti, kteří náhodou namkovali 
teprve po ukončení právnických studií byli pH započítávání vojenské 
služ:by na tom lépe, než ti, kteří museli službu VOjenskou nastoupiti dříve 
a pokračovali v ní po ukončení svých J)rávnickiTch studiL Toho zaJisté 
zákon nezamýšlel. Bylo proto napadené usnesení změniti potud. že se 
stěžovateli doba od skončení sludií právnických, totiž od 1. srpna 1915 
az včetně dCI 6. června 1918 ve vojenské službě ztrávená doadvokátuí 
praxe započítává, naproti tomu byla doba od 1. srpna 1914 do 1. srpna 
1915 stěž'ovateli započítána do doby studijní a nelze mu ji proto ještě jednou 
do advokátní praxe započísti. 

Ne j v y Š š í s o u d ncvyhc,včl rekursu advokátní komo,ry. 

Důvody: 

Dle názoru hájeného ve stížnosti, nevztahuje se výhoda, poskytnutá 
nařízeními vlády republiky Československé ze dne 9. prosince 1919, 
čís. 651 sb. z. a n., pokud se týče ze dne 23. března 1920, čís. 176 sb. z. 
a n. kandidátúm advokacie ohledně včítání VOjenské služby clo 71eté praxe 
a,c/vokátní, na ony kandidáty advo1wcie, kteří pře d skončením prá.vni
ekých studií nastoupili vojenskou službu. Tento právní názDr nelze 1'0-
ládati za správný. Dlužno sice přisvědčiti stěžovateli', praví-li, že zá
konná opatření, týkající se účastnfků války, mají ráz zákonů výjimcčn$rch, 
ale yzhledem k účelu, kterého má Citovanými opatřeními vládními býti 
dOlSa'ženo, aby totiž újma způso,bená právním čekatelúm tím, že na~:;tou
pení, pokud se týče konání vo,jenské služby znemožnilo konáni jejich ci
vilní služby, byla aspoň z části napravena, třeba při výkladu zmíněnych 
nařizení přihlížeti k tomuto úmyslu zákonodárco'vu. Bylo by zajisté ne
srovnalo;stí, zákonodárcem nikdý nezamýšleno'u, aby kandidát advokacie, 
který byl dne 1. srpna 1914 povolán' ke 'službě vojenské, nemohl, nemaie 
v té době svá právnická studia skončena, poněvadž právě dokončil třetí 
jich ročnik, míti náToku- na v$rhodu poskytnutou citovanými nařízeními, 
kd;ežto· jehn soudruh stwdující, který, nejsa VOjínem, mohl studium práv
niické do 1. srpna 1915 dok,ončiti, a teprve potom byl do voiska zařaděn 
a službu vojenskw nastoupil, by, úlevy té mohl býti účasten. Proto udze 
výra'zu )}vojenskou službu nastoupiti«, jeho;ž užito. bylo v článku 1., pokad 
se týče § 1 citovaných vládních nařízení, rozuměti v běžném slova smyslu, 
nýhrž, jak zajisté s úmyslem zákonodárcovým a s nadpisem nařízení se 
srovnává, dlužuo hG vyklád'ati jaku "vojenskou službu konali". VýbJr 
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ad,vokálni komory 
výkladem, nebol jinak hy byl mohl žadateli počítali advokátní praxi 
teprve ode dne 25, li'stopadu 1918, Uvádí-li stěžovatel dále,že účastníci 
války tím, že bylo jim ukončení studií atd. umožněno ještě za. vOjenské 
služby jednak poskytnutím studijních, a zkušebních dovolených, jcd;lak 
započtením semestrů mimo universitu ztrávených do doby studijní, 
dostatečné odškodněni, takže ,dalšího zřetele není ohledně nich polř;;bí, 
dlužno k tomu pCidotknouti, že v tom případě, kdyby názor stěžovatele 
byl správným, nebyly by VýllOdy ty právníkům vojínům, kteří by byli 
chtěli věnovati se advakacii, pranic platny, dokud by vOjenskou službu 
konali a vstup do praxe byl by jim možným teprve po skončení vojenské 
služby, čímž by zajisté účet vládními nařízeními sledovan~T, byl ,zmařen. 

Čís. 632. 

Zákon o zajištění pudy drobným pachtýřúm ze dne 27. května l'Jl9, 
čÍs. 318 sb. z. a n. 

Součástí deskového statku jest každý pozemek, ienž svým výnosem 
slouží potřebám statku a byl by s ním. neisa pachtován, obhospodařován. 

(Rozh. ze dne 24. srpna 1920, R I 667/20.) 

Pachtýř domáhal se, by mu hyl přiznán do vlastnictví pozemek, jejž 
měl pronajatu od vlastníka deskového statku. O b a niž š í So u d y ná
rok zamítly podstatně z toho d ů v o -d u, že požadovaný pozemek l'yl 
vlastníkem d'eskovéhcl statku hned' po směně v roce 1899 dřívějšímu vlast
níku propachtován a že tudíž nikdy nebyl s deskovým statkem obhospo
dařován a užíván. 

Ne j v y š 'š í s o II d zru'šil usnesení oblOu nižších soudů a p'ři1kázal 
soudl] prvé stolice, by, doplně šetření, o nároku znova rozhodL 

Důvody: 

S názorem obou nižších soudů nelze souhlasiti. Zákon ze dne 27. květua 
1919, čís. 318 s:b. z. a n., dopouští po'žad'Ovací právo v první řaděna po
zemky, s,tátem p()dle zákona ze dne 16. dubua 1919, čís. 215 sb. z. a n. 
zabrané; podle § I a 2 tohoto z"kona je státem zabrán - s výjimkami 
v § 3 uvedenými _ velký majetek po,zemkový vůbec, t. j. soubor lIemo
vitostí téhož vlastníka ve výměře v § 2 uvedené. Požadovací právo [lodle 
§ 1 zák. čís. 318 není na tom závi.lo, zďali stát již použil práva, zabraný 
majetek padle § 5 zábor. zák. převzíti a přidělovati, nýbrž postačí, když 
pozemek do takového: souboru nemovitostí téhož vlastníka náleží. V tom 
přfpadě zůstává lhostejno, zdali pc'Zemek ten je hospodářskou součá,;tí 
deskového statku. zá'booru taktéž podléhaj:ícího. Že statek deskový svou 
rozlohou' je, také velkým majetkem pozemkovým a podléhá zábom, je 
sice na snadě sedcmnívati, ale v nejistém případě nutno podle § 17 dt. 
.zák. tuto. okolnost pro posouzení požadovacího práva důležitou vyšetřiti. 
Teprve po zjjŠtění, že deskový statek, s rustikálními pozemky netv,)ří 
velký majetek pozemko;vý, státem zabraný, přicháZÍ v úvahu, má-li bi'ti 
pachtovaný pozemek za hospodářskou součást deskového statku poklá-
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chtěl krmn-ě pOZCTIJ.kú, státem zabraných, požadovaCÍmu lJrávu 
podwbiti statky deskové bez ohledu na jejich výměru a také pozemky 
t. zv. rustikální, kteréž - nepatřily-Ii do velkého majetku pozemkového 
- podle původních návrhů zákona postiženy nebyly, a pozemky Kostelní 
a obr'O,ční, ohledně kterýchž teprve zákon ze dne 15. dubna 1920, Č. 311 
sb. z. a n. odstranil pochybnosti ze znenÍ '§ 1 zákona vzniknuvší. K po
vaze pozemku' jako hospodářské součásti statku deskového nebo církev
ního samozřejmě nelze vyžadovati, aby byl spolu s nímo.bděláván, nebol 
pak by pozemky propachtované hospodářskou součástí nebyly a poža
dovány býti nemohly. Rovněž nemůže' býn požadavkem, aby pachtovaný 
pozemek tvo,ři! se statkem fysický celek nebo, jeho nezbytnou součást, 
nebol i kostelní ne,bo -obroční pc,zemek je ve smyslu zákona hospodář
skou součástí kostela nebo fary a může býti požadován, byl iu kostela 
nebo fary ani hO,spodářských budov ani jiných zemědělských pozemků 
nebylo. Dlužnol tudíž za hospodářskou součást deskového statku pokládati 
každý pozemek, jenž svým výnosem slouží potřebám statku a jenž hy 
spolu se statkem by,! obhospodařován, kdyby nebyl propachtován; na
proti tomu pozemek, kterÝ hospodářsky náleží k iinému nedeskovému 
celku anebo, který by pod.Je hospodářských z~sad a zvyklostí nebyl s de
skovým statkem obhospcdařován, netvoří. jeho hospodářské součásti 
a nemůže býti .požadován, ač-Ii uepatří- do zabraného vclké>lw majetku 
pozemkového. Provedené šetření však se nevztahuie na všechny okol
nosti ]lodle nadřečenéhQ pro posouzeni požadova~íh(, práva dúležité a ne
může býti z",kladem spc1lehlivého rozhodnutí, pročež usnesení o'bou soudů 
na sku1cčnostech neobjasnen1r ch založená byla zrušena. 

Čís. 633. 

Pokud lze na základě exekučního titulu, zakazujícího dluž"iku výkon 
služebnosti na pozemku vymáhaiíc!ho věřitele, povoliti proti dlužníku 
~xekuci pro ruljební činy přislušníků domácnosti a čeledi dlttžnika. 

{Rozh. ze dne 24 .. srpna 1920, R I 689/20.) 

Rozsudkem bylo vysloveno, že povinované straně jako majitelce mlýna 
nepřísluší ve prospěch této reality ptávo p,ěšiny přes pozemek žalnbců, 
a že jest povinna další chůze po tomto pozemku se zdržeti. Návrh na 
pOVOlení exekuce dle § 355 ex. ř. proti straně povinné, by jí bylo znemo·ž
n,eno používání pěšiny přes pozemek žalobců, s 'o li d p r v é s tol i c c za
mítl, zjistiv, že povinná strana neprohřešila Se proti zákazu vyslovenémn 
v rozsudku, nýbrž že· péšiny použÍv.ala ,.pouze služka PDvinného. R e
k u r s 11 í s o u d exeku'ci povolil v podstatě proto, že povinná strana od
pC1vídá též za svou čeleď. 

Ne j v y Š š í s o II d zrušil usnesení obou nižších soudu a nařídilI okres-
nímu soudu, by o včci dále jednal a ji rozhodl. . 

Důvody: . 

K vykO'nu práva je potřebí vůle vykonati obsah tohoto práva pro sebe, 
pokud se tý,če k výhodnějšímu nebo pohodlnějšímu užívání pozemku pa-
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nujícího; obsah 
osobně, nýbrž může tak činiti osobou třetí, zejména svymi lidmi domácími 
nebo zjednanými, kteří jsou výslovně nebo podle povahy služebního po
měru mlčky zmocněni, aby obsah práva ve prospěch panujícího pozemku 
vykonávali>. Není však tu potřebné vůle oprávněného, když tato 
osoba jednala proti jehol výslovnému zákazu, leč že oIJrávnený o 
výkonu práva věděl a Jej' trpěl neh aspoň k zamezení jeho nepllsobil. 
V tom případě, že tomu tak ne.bylo" nelze v chůzi proti jeho viIli vyko,1ané 
shledávati nedbání povinnosti mu rozsudkem uložené a není tu předpo
kladu pro. povolení exekuce, nebol za činy příslušníkú své domácnosti a 
zejména lidí služebných ani podle předpisu § 1313 obč. zák. není zpravidla 
nikdo zodpověděn, pokud v jejich čilDeeh nemá účastenství nebo aspoň 
s jejich činy ve prospčch panující- nemovitosti konanými virsl'ovně' nebo 
mlčky nesouhlasil. Podle zjištění prvního soudu rekursním soudem pře
vzatého šla přes onu pěšinu jedině služka povinné strany a to po: dvakráte, 
podle tvrzení povinované strany však učinila tak bez jejího věd\lml a 
prnti jejímu zákazu, z čehnž dovozuje, že se skutečně chůze zdržQ:vala a 
že exekuční návrh není od'ůvodněn, ježto exekuční titul povinné straně 
jiné povinnosti, než zdržeti se chůze neukládá. Avšak toto zjištění neposta
čuje k zamítnu1í exekučního návrhu, neboť podle toho, CGI řečeno, nemusí 
obsah práva vykonáván býti osobně. Naproti tomu rehlIsní sond, vychá
zeje z názoru, že strana poviTIQ,vaná odp,o,vídá za svoú čeleď, proi!Ože 
podle žalobního děje cMei tu také její čeleď vykonávala, spokojil Se oním 
zjištěním a nehleděl k námitkám povinované strany, že chůzi zakázala a 
o tom, že přes ·tento zákaz její služebná tamtudy šla, vůbcc nevčděla. 
Kdy'by však tytol námitky byly pravdivými, nebylo by lze v chůzi té spa
třo:vati výkon obsahu služebnosti a nedbání povinnosti rozsudkem lllo- . 
žené. Rizení ve smyslu §§ 358, 55 ex. ř. pro.vedené jeví se tudíž neúplným, 
a věc nebyla náležitě objasněna pro posouzení, zda-li namítanými, okol
nostmi nejsou předpoklady k pc.volení exekuce vyloučeny. 

Čís. 634. 

Ustanovení § 14, odstavec druhý, nesp. říz. vztahnie se též k ílpravě 
notářských poplatku dle § 179 not. ř. 

(Rozh. ze dne 24. srpna 1920, R I 706/20.) 

Dovolací rekurs do usnesení rekursního soudu, jímž rozhodnuto o upra
vení účtu no,táře za sep·sání notářského spisu, byl nejvyšším soudem od
mítnut. 

Důvody: 

Dle ,; 14, odstavec druhý nesp. říz. nedopouštějí se rekursy prMi ro;z
hoduwtí druhé stolice o otázce útrat aneb o poplatcích znalců. Tento před
pis vztahuie se i k této dovolací stížnosti. Poplatky notáře jsou dle své 
pravé po.clstat}" útraty, jež strana notáři za notářské úklOny je povinna na
hraditi. Také účel shora dotčeného ustanovenísvěd'čí jeho tutQ hájenému 
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výkladu. Nejvyšší SQud měl býti ušetřen teho, byv otázce útrat a PQpLttků 
zaplavován byl rekursy. 

Čis. 635. 

Pro přípustnost pořadu práva pro žalobu dělníka na podnikatele o ná. 
hradu škOdy z úrazu dle § 46 zák. IQ úrazovém pojištění dělnickém jest 
Iho'steino, zda v žalobě tvrzeno, že podnikatel zavinil úraz úmyslně. 

~Rozh. ze dne 24. srpna 1920, R II 167120.) 

Žalo,bcc bYl zaměstnán v továrně žalované firmy jako .vrátný a llt:'pěl 
úraz tím, že zasypán byl v noclehárně bořící se zdí a střechou, ježto vy
kolejený vagolD tovární vlečky vrazil dQ nQclehárny a ji pohořil. (1ra
ZOVQU pOjišfcvnou přiznán mu úrazový důchod. KrQmě toho domáhal se 
na maj'ftelce továrny další náhrady ško,dy. Pro c e sní s o u d II r v é 
s t o I i c e žalobě vyho.věl, maje za to, že zodpovědnost žalo'Vané li,'llY 
jest opo.dstatněna § I zákona ze dne 5. března, 1869, čís. 27 ř. zák. O d v (J

l a c í s o u d zrušil rozsudek prvého SO"udu a před"cházevší mll řízení jako 
zmatečné, a odmítl žalobu. D li voď y: M.á-li žalobce za to, že kromě 
dů<chodu, pojišfovnou mu vyměřeného, má nároky na další náhradu škody 
(bolestné s výhradou dalších nároků, jak v žalobě tvrdí), jest pro tyto ná
roky dle § 33 zák o úraz. děln. poj. v Ý I u č ně příslušn3'TI1 r-ozhodčí· soud 
p'ojišfovny; jiného soud'u nemůže se žalobce dle předpisu §§ 104 a 42 j. n. 
pocl. následky zmatečnosti (§ 477 c. ř. s. čís. 3) dov-olávati; jedině, když 
se poškozený domáhá náhrady na podnikateli, múže tak l]činit1 u řádných 
soudů, to však jen tehdy, mÍl že-li cI·okázati, že podnikatel způsobil podni
kový úraz úmyslně, COž však žale,bee ani netvrdí (§ 46 odstavec .~rllhý 
zák. o úraz. děln. poj.). Okolnost, že úraz žalobci se stal při provo",u 
vle,cné dráhy, do továrny vedoucí, nemění ničeho na vyličeném pTávním 
stanovisku. Vlečka slouží, jak vychází ze spisů, k dovážení a odvážení to
varu a zbnží a jest pwto SQučástí továrního podnikn a nikoliv podnik, 
veřejné dopravě sloužící, cOž ostatně strany ani netvrd1. Nepodléhá proto, 
jak prvý soud mylně za to má, zákonu ze dne 5. března 1869, čís. 27 ř. 
zák.,. nýhrž úrazovému zákonu ze dne 28. prosince 1887, jak to výslovně 
stanoví § 2 tohoto zákona. 

Ne j vy Š Š Í' s o II rl' nařídil so,udu odvolacím'u, zrušiv jeho 'usnesení, by 
zno:vu r(}zhoďl o odvolání. 

Důvndy: 

Ustanovení § 38 zJk. '0 úrazovém pojišťování dělníků - jak ve znell! 
zá!kona ze dlle 28. prosince 1887, čís. 1 ř. zák. z rokn 1888, tak i dle zá
kona ze dne 10. duhna 1919, čís. 207 sb. z. a n. vztahuje se pouze na ony 
náToky na o'dškodné proti pojišfovně neuznané, které pojištěnci dle ú r a
z o: v é h o zá k '0 ID a proti p'Ojišfovně příslušejí, a j.est pro-to' mylným 
právní názor odvolacího soudu, že by pro ony nároky na odškodné, kte
rých se pojištěnec pmti podnikateli d'0máhá a které, jsouce uvedeny v §§ 
1325-1327 obl'. zák., pl"eVyšujloIDY, na něž má nárok dle úraz. zákona, 
byl výlučně příslušným rozhodčí soud pOjišťovny. Plyne to jednak z úva-
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hy, že zákon o úraz. . a 
objem náfCIku na odšk'Odnění, o němž rozhoduje výlučně pOjišťovna, a, 
pokud nárok ten nebyl jí uznán, rozhodčí soud p'Ojišťovny, jednak pak 
dlužno poukázati k okolnosti, že rozhodčí soud pojišťovny mil že rozho
dovati pouze o nárocích proti pojišťovně, nikon však O> nárocích pro,!i 
podnikateli. Žalobce domáhá se ve sporu, o nějž tuto jde, odsouzení ža
lované firmy jako podnikatelky a zároveň jako vlastnice vlečné dráhy 
k náhradě bolestného z úrazu, ktcrý utrpěl při provozu této vlečné dráhy, 
a za nějŽ žalovanou sJranu Činí zodpovědnoU' dle zákona ze dne 5. března 
1869, čís. 27 ř. zák. Předmětem sporu jest tedy nárok na odškodné, který 
zřejmě žalobci jako oso,bě v podniku žalované strany proti úrazu pojištěné 
proti pojišťovně nepřísluší, a kterou dle § 46 zákona o úraz. poj. jest 
oprávněn i proti podnikateli uplatňovati jen za podmínek tohoto zákon
ného předpisu. Leč U'stano"ení tohoto paragrafu nelze rozuměti tak, že 
by pořad práva byl přípustným pouze pro takovou žalobu na zapL1con; 
bolestného, nebo jiného nároku vedle druhého odstavceŠ 46 cii. zák., v níž 
by žalobce uvedl, a nabídlo tom dítkazy, že podnikatel mll' zP'ůSOIbil pod
nHcový úraz úmyslně, a naopak že hy pořad prácva byl vyloučen, kdy" y 
žaloba takového tvrzení neobsahovala, a že by pak byl výlučně ,)říslu~
ným rozh'Ůdčí soud pOjišťovny. Okolnost, zda-li žalohcev žalobě nebo za 
sporu tato tvrzení uvedl, anebo prokázal, čilD nikoli, nemá s otázkJU pří
pustnosti pořadu práva co činiti, jsouc pouze rozhodnou o tom, zdali žaloba 
hude úspěšnou', či niko,li. 

Čís, 636. 

ZákOn o zajištění půdy drobným pachtýři lm ze dne 27. května 1919, 
čís. 318 sb. z. a n. 

Byl-Ii předchůdcem v pachtu manžel anebo člen rodiny, netřeba, hy 
požadovatel převzal zároveň nemovitosti, s nimiž jest požadovaný po_ 
zemek spoluobděIáván, 

(Rozh. ze dne 24. srpna 1920, R II 226/20.) 

Požac!ovací nárok pachtýřův týkal se pozemku, jejž až do roku 1904 
obho,spodařoval po,žadovatelůvbratr S'polečně se svo'u nemovitostí, již 
však v r. 1904 prodal. Požadovatcl dostal ,po bratrovi pozemek do ,pachtu 
teprve r. 1909, načež jej obhospodařoval spole,čnč se svou nemo"libstí po 
'Ů,tci zděděnoU'. S o udp r v é s t o I i c e požadovací nárok přiznal. S o u d 
rek u r sn; nárok zamítl v podstatě z těchto d ů vod ů: Závěrečná veta 
prvého odstavce'§ 1 zákona ze dne 27. května 1919, čjs. 318 sb. z. a n., ,dle 
níž požadovate!' může si započítati pachtovní dobu svých právních před
chůdců v držbě nemovitostí, s nimiž jest požadovaný pozemek spoleó1ě 
'Obděláván, platí dle znční a účelu zákona i tehdy, kdy právním před
chůdcem byl člen TOdiny i tehdy, jde-li o osobu cizí. V obojím případě se 
vyžaduje, by. celý hospodářský celek p'řešel zároveň, čehož vpříp.,dč, 
() něj,ž jde, nebylo. . . 

Ne j v y Š š í s o u rl obnovil usnesení prvého soudu. 
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Důvody: 

K' právnímu názoru rekursního, soudu, vedle ně'hož i v přípudě, klle 
předchůdcem v pachtu byla manželka požadovatelova nebo někdo z rO
diny, lze jen tehda započísti předchůdcovu pachtovní dobu, převezme-li 
požadovatel zároveň nemovitosti, s nimiž jest požadovaný pozemek spolu
obděláváu, přisvéíclčiti nelze. Zákon připouští započtení předchůdcovy 
doby jednak v případech, kde předchůdcem v pachtu byla manželka pO,
žado"atele nebo někdo z jejich rod'in, jednak v případeeh, kde předchůd
cem v pachtu byla sice osoba, jež není ani manželkou árii nikým z ! odhlY, 
ale požadovatel jest zároveň nástupcem v držbě nemovitostí, s nimiž jest 
požadovaný pozemek spolu obděláván. V onom příp"dě jest důvodem za
počtení, by pozemek zůstal v rodině, v tomto hospodářská souvislost po
žadovaného pozemku s jinými převzatými nemovitostmi. Tento 'lýklad 
zákona podává se z doslovu i ducha zákona, jakOŽ i z úvahy, že při práv
ním názoru rekursního soudu byla by zmínka o manželce a členech ro
d:iny vedle jinakých právních předchúdců zcela zbytečnou, poněvadž by 
pak oso,bní poměr požadovatele k jeho předchůdci v pachtu neměl pra
žádného vSrznamu'. 

Čís. 637. 

úplata za užívání najaté věci nemusí býti peněžitá, Lze poskytnouti 
úplatu i tím, že dán pronajímateli jiný předmět do užívání. 

(Rozh. ze dne 24. srpna 1920, Rv II 119/20.) 

Místní dr<H1Y A-B a C-D měly společného koncesionáře, jenž rc·ku 
1911 z důvodÍ1 provozních nařídil, by dvě těžší lokomotivy dráhy A-B 
byly dO,časně odevzdány kll' provozu dráze C-D pro,ti tomu, že tato ode
vzdá ďráze A-B své dvě 10Ioomoti'Vy. Tento změněný stav trval po řadn 
let, průběhem jichž ustavily se společno;sti obou drah. R. 1915 vrátila 
společnost dráhy A-B společnosti dráhy C-D její lokomotivy, pož"dujíc 
vrácení svých l'Okomotiv. Byly jí vráceny r'Ůku 1917 ve stavu poškoze
ném, jenž vyžade"al nákladných oprav. Dráha A-B podala dne 24. 
června 1919 žalo,bu na dráhu C--D na náhradu vynalOžených nákladů. 
Pro c e sní s o udp r v é s t o li c e vyhověl žalobě pouze potud, pokud 
žalovaná strana za sporu uznala náhradní závazek, jinak ji zamítl. Po 
právní stránce uvedl v d Ů vod ech' mimo Hné: Vzájemný pO,měr smluvní, 
ve kterém by se v tomto případě. následkem vzájemné výměny užívání 
lokomotiv octly obě akciové společnosti' místních ,drah, bylO by lze po
važovati jenom za puměr nájemní. Za vzájemnou půjéku nelze takový 
poměr považovati proto, poněvadž schází zde hlavní rys piljčky totiž b,z
platrrost smlouvy. Půjčka jest totiž zásadně smlouvou bezplatnou a když 
jeden pŮjčí druhému věc jenem pro,to, že mu týž půjčí věc jinou, pak nelze 
již o bezplatnosti mluviti, p.oněvadž ,pÍ1jčka není pouhou úsluhou, nýbrž 
se stala jenom proto, že se užívání věci vzájemně vyměňuje, tedy za vý
hodu jedné strany postupuje se ví'hoda druhé straně jako úplata. Užívání 
věCi na jedné straně odpovídá úplatě na straně druhé. Podobně by tomu 
bylo, kdyby jeden druhému poskytl užívání bytu v domě vlastním za to, 
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že by druhý prvému zase dal k disposici užívání bytu v domě svém. Ta
kováto vzájemná výměna bytu jest zcela obdobná vyměněnému užívání 
movi·tých věcí jako v našem případě lokomotiv a jedná Se tu o, úplatné 
užívaní véci. které spadá pod p-ojem smlouvy nájemní. Zařazení takovéto 
smlouvy poOd tak zv. contractus inominatus dle našeho· práva občanskGho 
není správné. f,ímskoO-právní smloOuvy beze jména zahrnovaly v sohě pod 
touž formulí jedna:k staroU' smlouvu směnnou, permutatio, jednak jiné vý
měny věci, které nebyly ani kupem ani nájmem. Avšak pocllc našeho 
práva občanského kontrakty inominátní římského práva spadají jedílak 
pod smlouvu námezdní, jednak jsou jako smlouva směnná upraveny 
zvláštními normami jednak spadají pod smlouvu nájemní; to plyne z us ta
no·vení § 1173 st. z~ění· ohčanského zákonníka, jedilak z § 1045 a ná;1.~ a 
z § 1090 obč. zák. Výměna lokotrnotiv co do užívání byla by ovšem dle 
římského práva kontraktem bezejmenným, ale dle platného práva ji 
dlužno zařaditi pod směnu nebo nájem nebo smlouvu námezdní (služetmí). 
Že není- směnou nebo smlouvou 0, práci' je samozřej-mo. Podle pldtného 
práva spadá. pod smlouvu nájemní každé přenechání užívání věci za urči
tou cenu tedy za. určitÝ plat, tedy každé úplatné ponechání užívání věci, 
totiž činže pachtovní musí býti toliko určitá a nemusí záležeti v penězích, 
poněvadž § 1092 obě. zák. výslovně ponechává stranám na vúli, že mohou 
úplatu smluvně samy určiti a nevyslovuje jako při kupu zásady, že úplata 
mllsí záležeti v hotových penčzích. Z toho nutno dovozovati, že úplata za 
užívání věci mŮ'že záležeti v naturáliích, v poskytnutí vzájemného užívání 
v·eei, ba dokonce i ve službách. S takovými případy smluv nájemních set
káváme se v době válečné. velmi často •. Kdy·bychom z pOjmu smloltvy ná
jemní vy~o:učili všecky ony smlouvy, kde úplata za u:žívání nezáleží v pe
nězích, pak bycbom prO' ony smlouvy neměli vůhec ustanovení a muselo 
by se použíti ustanovení o smlowvě nájemni aspoň analogickY, čÍ'mž by 
se ovšem dospělo k témuž výsledku a nemčlo by tedy vyloučeni oněch 
smluv z pojmu smlonvy nájemní žádného praktického významu a bylo .by 
zce1a hezúčelné. Považu.jeme-li vzájemnou vým-čnu lokomotiv, POkilď se 
týče užívání za smlouvu nájemní, pak nu:tno dle § 1111 obč. zák. žádati 
náchraclu za poškození nebo zneužitf p,ředmětu nájemného do jednoho roku 
od odevzdání; jinak se nárok promlčí. V případě našem jedná se o ná
hradu následkem p[}škození nepořádným nžíváním pokud se týče lleopa
trováním a tedy bylo by nutno takový nárok do reka po odevzdání za,'a
lovati.. Nárok náhradní jest promlěen, neboO:! 10koOmotivy byly žabbkyni 
odevzdány r. 1917 a žal[}ba byla podána teprve dne 24. června 1919, tedy 
po uplynutí více než jednoho roku. Je vhodno také z praktického stano
viska, že nároky prO' poškození: naj'atých předmětů se prom.Jčují v roční 
·clobě od odevzdání, pončvadž, jako v našem případě, PoO delší dobu na
mnoze nelze jilž poškození samo a jeho, původ zaviněním po ro;ce po ode
vzdání zjistiti, když zatím věci naiaté bylo pronaiímatelem užívúno a 
proto by se musil'O analogicky použíti ustanovení § 1111 obč, zák., a to i 
kdyby poměr sporných stran byl ien obdobou nájmu a ne nájmem samým. 
O d vol a c í s o u d nevybovčl odvolání po.ukázav k d II vod ů m "Dudu 
prvé stolice, k nimž dodal: I soud odvolací jest t'Oho náJzoru, že se zde 
jedná o smlouvu nájemní, při které úplata nemusí záležeti v penězích. Nedá 
se to ani z ustanovení § 1090 ani z §r 1092 obt. zák. d-o,vozovati; vždy! 
§ 1090 obč. z<'rk. definuje nájemní smlou'vu ja:ko smlouvu, při níž se pře" 
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nechává užívání věci za určitou' cenu, nežádá však, jak jest v § 1053 obč. 
zák. ustanoveno, že užív:ánÍ' věci musí býti přenecháno za určitou, sumu 
peuěz. A jest-Ii § 1092 obč. zák. praví, že činže má býti, není-li jiné do
hcdy, placena Jako kup~í cena, vztahuje se toto: ustanovení pouze na způ
sob odvádění činže, neřeší však tím otázku, v čem činže pozůstávati smí. 
Dle toho byla otázka, v čem má činže pozůstávati. ponechá1la volnou i 
může tedy .pozůstávati též v něčem jiném, než v hotových penězích j~k 
to 'Ostatně plyne z § 1103 obč. zák. Odvolatelka dále zastává názo;, že 
kdyby bylo lze v našem případě použíty llstan:ovení § 1111 obč. zák. 'o prae
klusi nároku, nebyly by praekl'lldovány její 1lároky, jež odůvodňuje op 00-

zdě ním v r á cen í lokomotiv. Avšak i při těehto nárocích nejrcle ve sku.
tečno,sti o nic jiného než o domnělé poškození, p-okud se t}Tče- zneuží \Tání 
lokomotiv. Kdyby tyto nebyly poškozeny, pokud se týče zneužity nebyly 
by potřebovaly oprav a nebylo by opozdění vrácení hrálo žádné role. 
Připustit praekluSil iednoho obno.su a vy!ou'čit ji při druhém, bylo by ob
cházením ustanovení § 1111 obč. zák Žaloba sama mluví pOllze O ::dra. 
žení opravy. ŠkoOda tím p;ovstalá nezakládá Se na žádném novém titulu, 
nýbrž nárok ten jest pouhým důsledkem z PGškození, pokud se týče zne
užívání loko:moliv. Dále tvrdí odvolatelka, že při lokomotivě Č. 2 uelze 
mluviti o praeklusi též proto, že lokomotiva jí nebylaž a lov a n O< u vrá
cena. A však § 1111 obč. zák. mluví po.uze o vrácení nájemního předmětu 
a nikoliv o tom, kd.o ten nájemní předmět vrací. Zalobkyně také nepopírá, 
že jí byla lokomotiva Č. 2 vrácena. Proto právem soud I. stolice uinal,ze 
ohě lokomotivy byly žalobkyni a sice v září po-kud se týče v listopadu 
1917 vráceny, takže od té doby uplynulo do podání žaloby více nežli 
jeden rok, následkem čehož jest nárok ohledně obou lokomotiv pm·nIčen. 

Ne j v y Š š í 500 U d nevyhověl dovolání, přikloniv se k názoru obou 
nižších stolic. 

Čís. 638. 

V otázce měny, exekučním titulem nevyřešené, jest dlužník oprávněn 
podati odpor {§ 213 ex. ř.l. 

Hypotekární věřitel, jehOŽ pohledávka, znějící na K, jest splatnou v ci
zině, nemůže z důvodu, že jl"t zajištěna na tuzemské nemovitosti žádati 
zaplacení v Kč. ' 

(Rozll. ze dne 31. srpna 1920, R I 294120.) 

I(ozpočctním usnesením o dražbč" nemovitosti p-řikázal ex e k II ční 
s o u cl všechny Ílypotekární poOhledávky v mčně československé a to beL 
rozdílu, zda splniště pohledávek bylo v tuzemsku či mimo obvod republiky 
Ceskoslovenské, v pudstatě z toho dúvodu, že knihovní zajištění pohle
dávek stalo se před 28. říjnem 1918, tedy v doM, kdy Pro veškeré země 
bývaléhu Rakousko-Uherska platila jediná měna, že kn;hovním zajištěním 
nabyly dotyčné pohled:ávky nároku, dOjíti uspokojení' z nejvyššího podání, 
že tedy splatnými se staly v místě, kde nemovitost leží, že zjištěním kni
ho.vním nastal případ pOdobný tomu, jako když cizozemský věřitel ,dožil 
si před 28. říjuem 1919 vklad u zdejšího peněžního ústavu že rozhoclnv 
jest zápis v pozemkové knize, kde pohledávky zapsány jsdu v kO!'1mácll 
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a haléřích bez udání bIiŽŠjifio,--oznaoei1iCa-ZBtwlíZ-alu"nc):-rnn[,,,,To;;<B-~ 
jde 'O, měnu če~koslovenskou a konečně, že v připadě, kdyby měna česko
slovenská měla nižší kurs než měny cizí, jistě by zase jen kurs českoslo'
venské měny rozhodný byl a nepcmkazovaly by se z nejvyššího PQdá~í 
za prodanou zdejší nemovitost pohledávky v měně cizí, vyšší kurs mafící. 
Rek u r sní s o u d nevyhověl rekursu dlužníkovu, opírajÍCÍmu se pro,ti 
tomu, by pohledávky splatné v cizozemsku byly přikázány v mčnč česko
slovenské, připojiv se v podstatě k stanovisku exekučního soudu. 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil usnesení exekučního soudu v napadených 
položkách a uložÍ'! mu, by co do zmíněných položek znovu o rO(lp'Očtu nej
vyššího podání pojednal a rozh'Odl; rrárok dlužníkúv na přisouzeni útrat 
stížnosti a dovnlací stížnosti však zamitl. 

Důvody: 

Stěžovatel ohmezil se v dovolací stížnosti na návrh, by pohledávky, 
splatné v cizině, byly přikázány v korunách německo-rakouských, pok'ld 
se týče v bankovkách nekolknvaných. Nejen v rekmsu proti usnesení 
soudu prvé stolice, nýbrž i v dovolací stížnosti označuje stěžovatel s;cé 
ohražení proti přikázání pohledávek v korunách československých jc,ko 
o,dpor, ačkoliv při jednání u soudu exekučního sám činil rozdíl mezi od-o 
porem, který proti jednotlivým p'Ohledá,vkám podal, a mezi ohražením ve 
směm svrchu uvcdeném. Pouěvad,ž však obsahově bylo' jeho oh ražení 
odporem, dlužno je také jako odpor vyříditi. Na prvém místč d·lužno: za
bývati se otázkon, zda tento odpor jest vubec přípustným a zda tedy jest 
přípustuým i rekurs proti rozpočetnímu usnesení, poněvadž obsah stíž
nosti proti rozpočetnímu usnesení řídí se podle § 234 ex. ř. obsahen; od
poru {§ 213 ex. n. K této 'Otázce dlužno, odpověděti kladně. Pohledávky, 
o něž jde, jsou ovšem opřeny o exeknční titul (§ 213, odstavec prvý ex. ř.). 
Leč exekučním titulem nebyla rozho,dnuta otázka, v jaké měně jest 1"0)11c
dávky zaplatiti, a má proto dlu'žník právO' odporu, pokud' exekuční titul 
nesahá. Dovolací stí'žnosli dlužno přisvčdčiti. Jak jde na jev o z opisů Jistin 
ve sbírce listin založen:0ch, byly p'Ohledávky, o něž jde, spIa tny mimo 
území republiky československé a neplatí tudiž pro ně ustanovení § 6 zá
kona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n., dle něhož závazky, znějící 
na koruny rakousko-uherské měny, které js'Ou splatny v oblasti česko
slovenského státu, platí se v k'Orunách československých, pří čemž se po
čítá 1 Kč za 1 K rakous,ko;..uherskou. O "bsahn závazku dlužníkova platí 
tedy v tomtO' případě všeobecná ustanovení obč. zák. o zániku pohledávky 
placením i§ 1412 obč. zák.), jemuž se rD'vná exekuční uspokOjení věřite
lovo. Směrodatným pro obsah jeho závazku jest podle § 905 obč, zák. 
splniště a proto jest místo toto směrodatno i pro druh peněz, jimiž jest 
mu platiti, aby se závazku zprostil. Jak již svrchu řečeno, jsou veškeré 
tyto pohledávky splatny mimo území repllblikyčeskoslovenské a miuo 
provo podle § 210 ex. ř. při přikázání pohledávek k zaplacení míti zření 
k vzájemnému poměru koruny československé ke penezúm místa spl'lění. 
Tyrdí-Ii rozhodnutí ,předchozích stolic, že v místě splatnostii nastala změna 
zajištěním pohledávek věřitelů na nemovitosti, nacházející se V území 
státu českoslorvenského, přehlížeji, že zajištěním pohledávky ničeho: !Ia ní 
Se nemění, nýbrž pohledávka se jenom upevňuje. {§§ 1342, 1368, 1369 obč. 
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zák,), což vysvitne zejména tenkráte, když nastane připad, že včřitel 
nebyl z nejvyššího podání uspokojen, a má i nadále nárok proti svému 
bývalému dlužní,]m, ovšem nekrytý nyní zástavou, nýbrž jenom jako 
o,sobnímu dlužníku. Poněvadž usnesení nižškh scudů nebralo vůbec zře
tele k poměru. koruny československé ku měně splniš!, nemohlo býti ve 
věci samé ro'zhodnuto a musila b-ýti obě tato usnesení zrušena a cxekuč
nhnu soudu naHzeno" aby o- napadených pohledávkách znova nařídil 
rozpočtový rok, o nich jedln,,] a wzl1'Odk Rozhodnutí o útratách opírá se 
o úvahu, že dlužník neoznačuje, proti kcmu útraty účtuje, a že je také 
není. nprávněn požadnvati ani na vY!Ýl,álhajícím včřiteli, jehož se opravné 
řízení netirká, ani na hypotekárních věřitelích, lJoněvadž vúči těmto není 
dlužník v exekučním řízení v poměru strany. 

Čís. 639. 

risku", cizího státu nelze před tuzemskými sondy žalovati, leč že po. 
drobil se sám zdejší pravomoci. 

<Rozh. ze dne 31. srpna 1920, R. I 337/20.) 

Proti žalobě, jíž domáhal se II krajského soudu v Liberci tuzem.ec na 
saském železničním erá.ru náhrady škody, vznesl žalovan}T erár ná~nitku 
nepříslušnosti soudu, jíž s o udp r v é s t o I i c e vyhov,ěl a žalobu odmítl. 
Rek u r sní s'O U d námitku nepříslušnosti soudu zamítl a nařídil s,oudll 
prvé stolice, by, vyčkaje právomoci, ve věci dále jednal. D ů vod y: Prá
vem namítá žalobc'e, že u'stanovení mezinModnÍ smlouvy ze dne 14. října 
1890, čís. 186 ř. zák. z r. 1892 nelze použíti na tento spor, poněvadž roz
kl'adem rak.-nherskéhn mocnářství se stala právně neúčinnou a pro česko· 
slovenskou, repu'bliku ani dle zákona ze dne 28. října 1918, čis. ll. sb. z. 
a n. již neplatí. Nutno tudíž posuzovati příslušnost krajského soudu v Li
berci dle § 99 j. n. tím, te žalovaná strana má v obvodu tohoto soudu 
jmění. TatO' :okolnost j,est všeobecně známa. I když v tomto příPaJdě jde 
o dopravní prostředky, nutno uvážiti, že pod! jměním dle S 99 j. n. jest 
ro~nměti veškerý majetek žalo,vané strany, který má peněžitou ceuu. Zá
stupce žalované strany, odůvodnil vznesenou námitku nepříslušnosti též 
tím, že dle zásad 'O e"teritorialitě ve všech státech uznaných, nepodléhá 
stát též ve své vlastnosti jako osobnost soukromoprávní soudní pravo
moci jiného státu. VýjimkO' z tohoto pravidla lze uznati toliko při dobro
volném podrobení se soudní pravomoci jiného státu. Zástwpce žalo'vaného 
d:ovolává se při tom nařízení min. sprav. ze dne 16. ledna 1915, kterým 
prý bylo pravidlo to u~náno též pro :rakouské soudy. Nařízení takové ne
existuje; ministerstvo ve svém véstníku ze ditJe 16. ledna 1915, čís. 1. to
liko sdělilo soudům právní uázor úřadu zahraničního říše Německé o· ná
rocích, týkajících se ručení, uplatňovaného u rakouských soudit proti 
pruskémiu fisku železničnímu.. Tímto 'lJrá vnÍm názore.ll však soud rekursní 
není vázán. Nutno především uvážiti, že zákonné IJ,ředpisy, zde platící, 
neobsahují výslovného llstanovení,dle' kterého by cizí stát nepodléhal 
tuzemskému soudnictví, a nelze toto pcavidlo odvoz'Ovati ani z či. IX. 
uvoz. zák. k j. n. Naopak jde v tomto případě o právní věc, která zákon
nými předpisy není vyňata z jurisdikce řádných soudÍlv. Žalobce uplat
ňrrje proti žalovanému železničnímu fisku náf'ok na náhradu škody, l1;díž 
nárok soukromoprávní, který nemá nic společného s vykonáváním státní 
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moci cizího státu. Dle ma
jitelka saS'kých drah na základě ustanovení železničního řádu dopravního 
povinna náhraďou škody za ztrátu a ježto v obvodu krajského soudu 
libereCkého má jmění, jest tento soud dle § 99 i. n. ku rozhodování n ža
lobě příslušným jak věcně tak i místně. 

N e jv y š š í s o II d obnovi~l usnesení prvého soudu. 

Dúvody: 

Dovolací rekurs jest v právu. Postupujíce v řízení soudním mají sou
dové jakožto nositelé justiční výsosti svého státu právo, žádati lIa S'll a
nách v mezích a za podmínek zákona procesuáIního poslušnost a vy
sloviti při po.rušení povinnosti k procesuální poslušnosti zákonné ná
sledkY procesuální neposlušnosti. Konečným dlem rozepře je,s!, by uplat
ňovanému nároku nebo právu dostalo se neodporovatelného lormalisování 
a prcpů:i'čila se mu vykonatelnost. Základní pOdmínkou procesuální moci 
nařizovací, resp·ektování formalisace práva nebo nároku· a vynutitelnosti 
procesuálního výroku jest nařizovaCÍ moc a procesuální nadřízenost sLái
uího orgánu, jenž procesuální příkaz vYdává, nárok nebo právo formali
snje ne'bo vý'nolm svému vykonatelnost propůjčuje, a rubem věci posu
zováno procesuální poslušnost toho, proti němuž nařizovací moc v nazna
čených směrech se o,svěďčuje. Kde není z,"vazku ku podrobení se a po
slušnosti vůči výronům moci nařizJQvaCÍ, není přirozené místa p'ro moc 
nařizoiVací. Rovněž Jest zřejm'o, že rovni! rovnému ]eij tam srn,í nařizo
vati, kde jest to zvlášf 'Odůvodněno. Vykonávaje soucly právo. justiční 
výsosti, vystupuje stát jako nositel své státní svrchovanosti. Tato však 
nepostihuje dle zásad mezinárodního práva jiný stát jak'Ožto' rovn.xenný 
samostatný subjekt svrcho,vanosti téže jakosti, moci a síly. Na iiném 
státu, jenž dobr'Ovolně nepodrobil se s'Oudnímu rozhodování státudomá
cího, nelze žádati ani ;poslušnost Q.proti procesuálním příkazům, aniž lze 
mu ukládati, by dbal lormalisace nároku nebo práva, jež proti němu byla 
vyslovena, nebo p'Odrobll se co do rozsudku donucovací moci soudu pro
cesního. Z řečeného vyplý,vá, že pro žalobu, o kterou se jedná, byl by 
tuzemský soud příslušný jen tehcla, kdyby saská republika buď mezi
národní smlouvou nebo v této rozepři výsl'Ovným prohlášením p'Odrobila 
se tuzemské soudní pravomoci. Ani toho ani onohů předpokladu zde není. 
Na tom, zdali žalovaná strana m,á v tuzemsku majetek, nez6Ježí, pone
vadž touto IOkolností mohla by opodstatněna býti příslušnost dOlVoláva
ného soudu jen tehda, kdyby žalovaná strana tll!zemské soudní pravo
moci vůbec byla podřízena, čemuž však, jak dolíčeno, zde není. Za tohoto 
stavu věci bylo dovolacímu rekursu vyhověno, aniž bylo třeba, zabývati 
se otázkou, zda mezinárodní smlouva o železnič,ní doprav,ě pm dílčí státy 
bývalé rakousko-uherské monarchie podržela platnost, čili nic. 

Čís. 640. 

Při určování YÝ'Š4! výživného, k němuž jest státní zaměstnanec po zá. 
kanu povinen, nelze plně započís.ti mimořádné příplatky za důěasnou 
službu mimo trvalé pusobiště zaměstnancovo (na SlovellSku). 

(Rozh. ze due 31. srpna 1920, R I 597/20.) 

483 

V rozvodové rozepři vlakového revisora státních drah, přid~leného 
službcQl na Slovensko, s jeho manželkou, žijící v Praze, vyměřili jí s o u d 
p r v é s t o I i c e výživné, vzav za základ celkvvé příjmy manželovy 
na Slovensku. Rek u r sní s o u d výši výživného přiměřeně snížil. n ů
vod y: Z celkových příjmů' žalo,bcových připadá větší částka na pří
davky, které ,pobírá i důvodu, že jest přikázán služebně jako vlakový 
revisor na Slovensků. Poskytuje-li stát svým zřízencům, kouajícím službu 
na Slovensku, dosti značné přídavky služební, děje se tak zajisté proto, 
by jim nahradil nepoměrně větší výlo,hy, jichž, jak jest všeobecně 
známo; vyžadúje konání služby na Slovensku a které zejména jsou znaČJY 
u zřízenců, kteří mají rodinu a jiehž pobyt tamtéž pO'llze jest dočasný. 
Jellkož žalobci ze služebních příjmů jeho zbýti musí tolik, aby mohl slu0bu 
náležitě zastávati, neodpovídalo této zásadě, byly-Ii ony mimořádné pří
platky prostě připočteny k řádným přÍ'jmum pravidelným a z celko.vé 
sumy se pak výživné vyměřilo. Při správném postupu měly vyměření 
prozatímního výživného za základ vzaty býti pouze řádné pravidelné 
příjmy, při čemž o'všem múhlo přihlíženo býti k tomu, že 'Ony mimořádné 
příjmy do jisté míry poskytují žalobci možnost, us pohli něco z příjmú 
řád1ných. 

Ne j vy Š š í s o u d nevyhověl dOfVolacímu rekursU' manželky v pod
slatě z důvodů rekursníhlO s,oudu. 

Čís. 641. 

Na základě žalOby, domáhající se výroku, že dlužník jest opráyněn,. 
zhostiti se peněžníh'O závazku, uloženého mu exekučním titulem, zapla
cením v korunách rakouských, lze dle I§ 42 čís. 1 ex. ř, odložíti exekuci 
jen co do 'částky, o kterou hodnota p'Ohledávky v českoslovellSké měně 
přeVYŠUje lejí hodnotu ve měně rakouské. 

<Rozh. ze dne 31. srpna 1920, R I 665/20.) 

S o udp r v é s t o I i c e vyhověl návrhu dlužníkově, by 'Odložena 
byla exekuce celé vymiÍ'hané pohledávky, ježto, podal na vymáhajícího 
věřitele žalobu 'O určení, že vymáhanou pohledávku jest zaplatití v ko
runách rakouských. Rek u r sní s o u d' žádost zamítl. D ů vod y: Ža-
100ba, o niž dlužník nllírá svM návrh, jest pouhou žalobou určovacÍ, Ne
směřuje ludíž ani proti nároku jakol takovému (§ 35 eX. ř.) ani proti po
volení exekuce .;§ 36 eX. ř.), aniž týká se přípustnosti dalšího vedení 
exekuce (§ 39 čís. 5 ex. L). Jmenovitě netvrdí se v žalobě, že byla vymá
haná pohledávka zaplacena polWd se. týče složena dle § 1425 obě. zák. 
k s'Ondu'. Neuí tu tedy žádného ze zákonnýchdůvodú, z něhož by bylo lze 
exekuci odložiti. Pro 'Otá20ku odložení exekuce jest nerozhodno, že o ža
lobě jest dle § 17, odstavec drnhý, ex. ř. jednati u exekučního soudu. ježto 
hyl k ní dán podnět vedením exekuce. 

Ne j v y Š š í s o u rl nevyhověl dovolacímu l'0kursu. 

Důvody: 

Žalobou, o kterou 'Opírá návrh na odklad exekuce, domáhá se dlužník 
zjištění, že jest opr,árvněn. sprostiti se závazku, exekučním titulem mu 
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uloženého, zaplacením v mene nčmecKO-raEouskcr-Ócb v nekolkovaných 
korunách rakousko-uherských. Jest všeobecně známo, že hodnota čs. ko
runy jest značně větší, než hodnota koruny rakcuské neb rakousko
uherské. Ku zaplacení vymáhané pohledávky v měně rako'uské neb ra
l<ousko-t>herské musel by tudíž dlužník vynaložiti částky co do číslice 
sice stejne, ale co do hodnoty značně menšÍ, než by činila částh:a ta ve 
měně československé. Rozsudek pro dlužníka příznivý měl by tudíž týž 
účinek, jako kdyby exekuční titul byl prohlášen neplatn}'m neb bezúčin
ným ohledně částky, n I<lerou hodnota pohledávky v čs. měně pIevyšuje 
hodt>otu její v měně rakouské neb rakousko-uherské, poněvadž by ho roz
sudek placení této částkY sprostiL Důsledkem toho byl by tu podle § 42 
čís. I ex. ř. důvod k odkladu exekuce co do zmínčné části vymáhané 
pohledávky. Dlužník na.vrhuje odklad exekuce ohledně celé pohleditvky,' 
pnněvadž zaslal věřiteli dlužný peníz v německo-ral<ouských korunách 
a věřitel odmítl je přijati. V tomto rozsahu návrh není odůvodněn, ponč
vadž dlužník se nesprašťuje svého závazku tím, že věřitel ocitl se v pro
dlení s přijetím. Ale ani částečnč nebylo lze dovolacímu rekursu vy]]o
věti, poněvadž dlužník neuvedl a nedoložil, která část vymáhané pohle
dávky by věřiteli nepříslušela, kdyby dhlžníkove žalobě bylo vyhověno, 
a nelze tuelíž určiti, ohledně které části by byla exekuci odložiti. 

ČÍS, 642. 

Přeměna tuzemské odbočky CÍzozemské společnosti s o. r. na tuzem
skou společnost s o. r. nemůže státi se prostě zápisem tuzemského sidla 
společnosti a výmazem označení odbočka, nýbrž zápisem společenské 
smlouvy, vyhovujíCÍ předpisům zákona o tuzemských společnostech s o. r. 

(Rozh. ze dne 31. srpna 1920, R I 688/20.) 

Rej s tří k o v ý s o u d povolil zápis usnesení společnosti s 1'. O., že 
sídlem firmy jest nyní Podmoklí a nikoli Berlín a že jest vymazati ozna
čení »tuzemský závod hlavního závodu v Pa'TIkově II Bcrlína«, R. e
k u r sní s on d zamítl návrh společnosti, by zapsány byly změny, shora 
uvedené. D ů v o cl y: Přeměna tuzemského závodu cizozemské firmy 
v samostatnou tuzemskou společnost s ručení'm o.mezenýnl mohla by se 
státi pouze zřízením společnosti, nikoli, však pouh~Tm přélaženÍm sídla 
z Pankova do, Podmokel. To plyne z těchto úvah: Při zápiSU tuzemského 
závodu cizozemské společnosti s ručením· omezeným má sO,ud zkoumati 
pou~e, isou-li tu ,pod:mínky §§ 107 a násl. zákona ze dne 6. března 1906, 
čís. 58 ř. záck., kdežto pří zápisu tuzemské společnosti s o. 1'. má zkoumati 
podle § 11 cit. zák., zda zákonu odllovíclá opoveď a její přílohy, jmeno
vitě společenská smlouva, a jsou-li tu zákonné předpoklady zápisu. Z toho 
však vyp·lývá, že ciznzemská společnost s r. o., přeměnila-li Se v tuzeln
skou společnost s f. O., musí vyhovovati všem podmínkám zákona ze 
dne 6. březua 1906, čís. 58 ř. zák., na něž jest vázána právní jsoucnost 
tuzemské společnosti s r. o., má-li býti zapsána jako společnost tuzemská, 
jmenovitě, že musí předložiti společenskou smlouvu, odpovídající tuzcm
skSrrn' zákonům a opatřením se všemi přílohami, předťpsanými tuzem
skými zákony, aby ji soud mohl prozkoumati. Těmto podmínkám nebylo 
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v tomto případě vyhověno a zůstávají naopak základy právní existence 
této společnosti s r. o. nedotčeny, což jest nepřipustno, ježto přece nelze 
tuzemské společnosti s r. o. zapsati (liD obchodního. rejstří'ku na základě 
společens,k~Tch smlu.v, nevyhovujících tuzemským zákonům, i když se 
vúbec nepřihlíží k tomu, že podobného po'stupu, jaký byl zachován v tomto 
případě, mohlo se použíti k tomu, by se obcházela ustanovení tuzemských 
zákonů, jež se jevÍ' nepoho,dln:9mi, zřízením tuzcmsk~rch závodů a pře
měnou jich na tuzemské společnosti s r. o. 

N ej v y š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

II ů vody: 

Při ZaplS" tuzemské odbočky cizozemského hlavního závodu podro
bena jest siGe cizí společnost zdejším předpisům ohlášení, v §§ 11 a 12 
zákona ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák. uvedeným, jakž výslo.vně 
st "noví § 110 cit. zák., avšak po·kucl jde o obsah smlouvy společenské není 
předepsáno, že ,by smlouva 'ta se musila veskrz krýti se zdejšími zákon" 
nými předpiSY. Při vyřizování návrhu na zápis zdejšího pobočnéhol pod
niku společnosti dzí, mající- svůj závod hlavní v cizině, soud jest tedY 
omezen co do zkoumání obsahu smlouvy společenské. Podmínky zápisu 
tuzemské společnosti s r. o. do rejstříku j-s1ou o.bsaženy v prvém nddíiu 
prvé hlavy ciŤ. zákona o spOlečnostech s ručením obmezeným, kdežto 
při návrzích na zápiS pohočného závo,du cizozemské společnosti, mající 
svlij hlavní závod v cizině, hleděti nutno k ustanovením § 107 a násl. cit. 
zákona. A také byl skutečně svého času zápis tuzemské odhočky hlavního 
zá'l'odu firmy "W. R., Gesellschaft mil heschrankter Iia!tung" v ParJwvě 
n Berlína po-dle posléze citovan5'ch zákonných předpisů povolen a pro
veden. Návrh, aby povolen byl zápis usnesení společnosti, že sidlem jejím 
jsou nyní POIdmokly a nikoliv BerHn a aby vymazáno bylo označení »tu
zemsk~T závod hlavního záv,odu v Pankově u Berlína«, jeví se tudíž ve 
své podstatě návrhem na zápis tuzemské společnosti s ručením obmeze
ným, Jejž soudu jest vyřizovati podle předpisů prvéhO' o·ddělení prvé hlavy 
zákona ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. Z., při ,čemž na věd ničeho nemění 
okolno'st, že některá nstanovenÍ tohoto' oddílu, tak zejména §§ II a 12 
podle § 110 cit. zák. - na zřeteli míti dlužno i při zápisech cizích pod
niků. Tomuto v~ikladu od'povídá i ustanovení z,ák':nna ze d':ne' 11. prosince 
1919, čís. 12 sb. z. a n. na rok 1920, z něhož patrno, že jen podniky cizo
zemské, které ministerstvem k tomu ,vyzvány byly, aby přelo'žily sídlo 
(hla.vní závod) a hospodářské vedení do· oblasti. státu československého, 
nemusí Se domáhati připuštění k -Pfovozování obcho,dů v tllzem,sku, jehož 
pO'dle zákonných ustano'vení by potře:bovaly, a že json vlibec sproštěny 
povinnosti, jež po zákonu mají podniky cizozemské, aby mohly o,bchody 
v tuzemsku provozovati. Před,pisy o opovědích 'Podle zákona toho ovšem 
zfrstávají v platnÚ'sti. Žadatelka sarr,a v deNolacím rekursu uvádí, že vy
zvání takového neobdržela. Přesídlila-Ii tedy do oblasti tohoto státu, 
platí pT() ni předpiSY o zápisu' firem tuzemských a ten nelze provésti 
pouhým označením usnesení přem,eny sídla, jelikož soud má v případě 
tomto povi!)no1st zkoumati, jsou-li tu vše.chny pOdmínky pro, zřízení tu
zemské společnosti s ručením obmezeným. a zejména pustit se do podrob-
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néhO' zkoumání společenské smlouvy se stanoviska předpisu prvého od
dělení prvé hlavy zákona ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák. 

Čís. 643. 

Zahájen po rozumu !§ 29 j. n. jest spor podáním žaloby na soud, a za
hájen jest po právu, podána.li žaloba na soud, jenž příslušným jest anebo 
dle zákOnných předpisů považuje se s konečnon platnosti za příslušuý. 

(R.ozh. ze dne 31. srpna 1920, R. I 711/20.) 

Ve spo,ru cukrovaru proti bývalému jeho úře'dníku na oduznání práva 
uživati v cukrovaru naturálního bytu, byla vznesena žalovaným námitka 
nepříslušnosti soudu, již Nejvyšší soud: cine 2, března 1920 právoplatně 
zanútl. Dne 4, března 1920 ujednána byla nová kollektivní smlouva mezi 
ústředním spo~kem českoslDvenského průmyslu cukrovarnického a spol
kem cukrovarnický· ch úředníků, jí,ž stanorven pro spory mezi nim,j roz
hOldčí soud. S,o udp r v é s to I i c e k námitoe žalovaného, opírající se 
o zmínčnou smlouvu, žalobu- odmítl pro: nep,řípustnDst pořadu p:ráva. R e
k u r s n f s o u d námitku nepřípustností pořadu práva zamítl v podstatě 
z toho d' ů vod u, že smlouva shora zmíněná mohla by býti směrodatnou 
to:liko pro .příslušnost soudu sporů příštích, nikoli však pro spory u sondu 
příslušného řádně již zahá-jené. 

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

Dů vody: 

Možnost 'trvalých změn v okolnostech skutkových, soudní příslušnost 
k určité právni záležitosti zakládajících s jedné a nutnost, soudní pří
slušnost bezpečně najednou pro celé jednání určiti, s druhé strany, vedly 
procesuální zákonodárství k tomu, že jednak vytčen určitý okamžik, dle 
kterého soudní příslušnost k té které právní záležitosti má býti pDSUZO
vána, jednak vy,slovena zásada, že jen 'Okolnosti, v tento okamžik zde 
jsoncí, mají a mohou na zřetel býti brány, Tak bylo tomu již dle obecného 
procesu (ubi coeptum est semel juďicium, ibi et Hnem accipere debet), tak 
bylo, tomu dle § 6 joUL normy ze, dne 20. Jisto,padll' 1852, čís. 251 ř. z. a tak 
jest tomu i dle § 29 dosu'd platné iurisdikční normy. Dle posléz řečeného 
zlákonného předpisu jest pro posouzení soudní příslušnosti k určité právní 
záležitosti rozhodnou doba, "kdy záležitost ona po právu u toho kterého 
soudu hYla zahájena". Slovo zahájena nelze ",de bráti v technickém smyslu 
§ 232 e. ř. S., neznamená tndíž doručení žaloby, nýbrž. jak poučují další 
slova § 29 jur. n., jenž mauví o »zavedení řízcnÍ«, jak vyplývá z ~ 54. 
odstavec prvý j. n. a jak vyplývá ze s'Quvislosti historické s právem do
savadním, značí slovlo: »zahájeni« v § 29 L n. provedení každého vykonu, 
kterým se -dotčená záležitost na soud dostala a se soudem tím trvale spo
juj.e. Úkonem tím jest ve včcech sporných podání žalo1by. Ovšem vyhle
dává se dále, by záležitost zahájena byla u soudu po' právu, Vyžaduje 
tudíž dále, by žaloba formálně hodila se k so.udnímu řízení a hy druhově 
a místně patřila k příslušnosti dovolávaného soudu, Jest třeba, by sku
tečností, cipodstatňující příslušnDst dovolávaného, soudu, byly pravdivé 
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a příslušnost tu opodstatňovaly, Této uzpúsobilosti nabudou žalobní údaje 
buďsi tím, že žalovaný v otázce příslušnusti zachoval se nečinně a také 
soud neshledal po této stránce pochybncstí (§ 41, odstavec druhý, § 104, 
poslední odstavec j. n,), buďsi tím, že za bezd'ůvodnou uznána byla ná
mitka ncpříslušnosU, žalovaným zavčas -opovězená. I v totpto i v ~)flom 
případě jsou však pro pe,souzení příslušnDsti směrodatnými pouze skut
ko,vé okolnosti, jak zde byly v -době, kdy spor ve smyslu shora naznače
ných vývodů byl na soudě zaháien. Naproti tomll jest zccla lhostejno, kdy 
oopovězena byla námitka nepříslušnosti, a jaký byl skutko'lý stav v době, 
kdy se tak stalo. Jest proto zcela nemístno, dovolával-li se žalovaný 
§§ 239 a 441 c, ř. S. Směsuje! otázku, do kdy lze nepříslušnost namítati, 
s otázkou doby, jejíž skutkový stav jest pro. příslušnost rozhodným. V.ším 
právem použil tudíž rekursní soud na tento případ předpisu § 29 j, r:. 

Čís, 644. 

Okolnost, že pOhledávka nebyla přihlášena k soupisu neknihovních 
pohledávek, není na závadu, by nebylo v jejl prospěch povoleno proza. 
tímní opatřeni. 

Tím, že pohledávka nebyla přihlášena k soupisu neknihovních pohle. 
dávek, nepřestává býti pohledávkou věřitele. jenže jest závislou na vý. 
mince, že stát neuplatní svých práv z nepřihlášení. 

(R.ozh. ze dne 31. srpna 1920, R. I 717/20.) 

Navrhovate-lka domáhala se v červnu InD prozatímního opatření pro 
SVOn pohledávku, již nepřihlásila v zákonné lhůtě k soupisu ne-knihovních 
poh-ledávek. S o udp r V é s t o: 1 i c e prozatímní opatření povolil, s o ud 
rek u r sní návrh zamítl z těchto d ů v o' d ů: pOdmínkou p'ovolení PrO
zatímního opatření jest, aby straně navrhUjÍcí příslušel nárok (§ 379 eX, ř.). 
Při tom Ovšem přípustnost prozatímního o:p-atřenÍ není vy'loučena tím, že 
nárok strany navrhují-cí jest vázán dDložením času, nebo jest podmíněn 
(§ 378, odstavec druhý ex. ř.), ale nárok strany navrhující V čase po'dané 
žádosti musí již tu býti a býti osvědčen, ježto jistotou ve smyslu § 3911' 
ex, ř, může se doplni'ti nedostatečné osvědčení tvrzeného nároku, ale 
nemúže nahraditi scházejlcíosvědčení nároku. V tom10 případě žadatelka 
svou pohledávku vůbec neosvědčila a proto, tMO scházející osvědčení nelze 
nallraditi ani jistotou. Ná'hled prvého' soudce, že žadatelka osvědčila svon 
pohledávku exekučními tituly, je právně mylný. L:adatelka sama ve svém 
podání uvcdIa t'otiž, že svou pohledávku proti' odpůrCi nepřihlásila v zá
konné lhůtě k soupj,g[1. Násle'dkem toho propadla pohledávka clle § 7 vlád
ního nařízeni ze dne 10. dubna 1919, čís. 185 sb. z, a n, a § 5 zákona ze 
dne 25, února 1919, čís. 84 sb. z.'an:·ve prospěch státu a nesmí býti do
savadní věřitelce vůbec .pl-něna. Právní stav věci jest tedy dnes ten, že 
navrhovatelka dnešníhO' dne nemá proti dlužníku pohled'ávky aže pohle
dávka jí patřivší náleží nyní státu, Proto nelze tvrditi, že navrhovatelka 
svou pohledávku dosta,tečně osvědčila, My-ž je jisto, že jí v čase poda
ného návrhu proti odpůrci ne'příslušela. Promtne-li snad vyjimečně mini
sterstvo financí cesto,u milosti ,dodatečně navrhovatelce následky nepn
hlášen'í pohledávky k soupisu, nabude tep~ve v bnldoucnosti tímto aktem 
mHosti pohled'ávky té od státu. . 

Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl do,volacímu rekursu, 
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·---n-u v," cl y : 

Nelze při svědčiti názoru rekursního soudu, že pohledávka stěžovatelky 
proti odpůrci zanikla a že patří nyní státu následkem nepřihlášení k sou
pisu nelmihovních pohledávek dle ~ 5 zákona ze dne 25. února 1919, 
čís. 84 sb. z. a n. Tento § 5 stanoví, že soupis ne knihovních pohledávek 
má býti proveden pod sankcí, že neknihovní pohledávky, které nebudou 
řádně přihlášeny, pro,padají ve prospěch státn. lined za tímto ustanove
ním mísleduje další, že neknihovní pohledávky nesmějí býti vúbec vyplá
ceny, a že výplata řádně přihlášených múže býti obmezena ministren; 
gnancí až do výše 50 proc. Z tohoto zákonného ustanovení VYPb'TVá, že 
ministru financí náleží rozho·dnutí o výplatě nepřihlášené pohledávky vě
řiteli. S tímto obsahem propadnutí pohledávky shoduje se ;-:aiisté i stejné 
ustanovení § 15 svrchu zmíněného zákona, ve kterém se ministr Hnan,CÍ 
zmocňuJe, :tby stanovil vedle trestu na penězích a na svobodě též PľlQ
p"dnutí pře'dmětů řádně nepřihlášenýoh ve prospěch česlcoslovenského 
státu, jakož i ustanovení § 7 nař. vlády republiky českoslc,venské ze dne 
10. dubna 1919, čís. 185 sb. z. a n., které jest provedením zmocnění uclě
leného ministru financí k prohlášení propadnutí nepřihlášených předmětú. 
I v těchto dvo.u paragrafech nemohl jíti miuistr financí dále, než že ne
knihovní pohledávky nepřihlášené nesmějí hýti vůbec věřiteli vyplaceny. 
Neustanovil tedy ani zákon, ani prováděcí nařízení, že nepřihlášená nc
knih'Ovní pohle.c!ávka zaniká, nýbrž naopak, že se výplata nepřihlášené 
pohledávky neknihovní odkládá. Osoba opomenuvší přihlášku neknibovní 
pohledávky k soupisu, zilstala tedy i nadále věřitelem, který ovšem neví, 
kdy stát uplatní proti němu účinky propa,dnutí nepřihlášené neknihovni 
pohledávky a zaali je vůbec uplatní. Věřiltel tedy múže považovati svoii 
pohledávku za podmínčnou, nehledě ani k tomu, že se zajisté nedbalý vě
řitel může snažiti o zmÍrnčnÍ -následků svého opomenutí, což zákon svrchu 
zmíněný nikterak nevylučuje a což dávkový system státního hospodářství 
i v jiných případech uznává. Ježto' zákon v § 378 ex. ř. odstavec druhý 
'připouští prozatímní o.patření i pro podmíněné pohledávky, nerozlišuje 
nikterak, zda pohledávka byla objektivně podmíněna, či zda jen v osobě 
věřitelově podmínka záležela, mohla stěžovatelka žádati za prozatímní 
opatření, ježto. svoji pohledávku, jak již první soudce správně dovodil. 
náležitě osvědčila. Přes to však nemůže býti je,jí stížnosti vyhověno,. Usta
novení § 379 odstavec druhý předpokládá, že žadatelka byla nějakým 
chováním dlužníkovým ohrožena a· musí býti loto nebezpeči t"ké osvěd
čeno <§ 389 odstavce prvý ex. řJ Stěžo.vatelka se však ani v nejmenším 
nepokusila, aby nčee podobného osvědčila. 

Čis. 645. 

Zákon o ochraně nájemců ze dne 8. dubua 1920, Ns. 275 sb. z. a n. 
Rozvázání nájemního poměru smlouvou iest přípustno a lze na zá

kladě smlouvy žalovati o VYklizeni nebo převzeti najaté věci. 
Ustanoveni '§ 32, dle něhož zákon nevztahuje se na výkon živnosten

ského oprávněni ku přechováváni cizincil, týká se pouze poměru mezi 
hostinskými a hosty. 

{Rozh. ze dl1e 31. srpna 1920, R I 724;20.) 

I. 

I 
I, 
.1 
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----·--···Pronajímatel domáhal se žalobc·u proti nájemci vyklizení najatých 
hostinských a hotelových místností tvrdě, že nájemní smlouva byla do
hodou stran rozv;ázána. Námj1ce žalovaného, že včc,· hledíc k zákonu 
o ochraně nájemců, nepatří na pořad práva, s o u cl p r v é s t o I i c c 
vyhověl a odmítl žalobu. Rek u r sní s o u d námHku .zamitl. Vyslovil, 
že smlouva jest sm1louvou pachtovní, projevil však názor, že zákon 
o ochraně nájemců na tento případ se uchodí, poněvadž vztahuje se pouze 
k nájmům a pOdnájmům místno.stí obytných a ]{ pachtům živnostenské 
koncese, nikoli však na výkon živnostenského oprávnění ku přechovávání 
ci,zinců (§ 32), jež jest součástí nájel11l1í smlouvY a nedopouští, by smlouva 
v jednotlivých kusech různě byla posuzo·vána. 

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

Důvody: 

Názoru soudu druhé stolice je potud přisvědčiti, že se v tomto pří
p~dě jedná o pachtovní. smlouvu, neboť dle smlouvy byl hostinec žalo
vanému pronajat vý'lučně za účelem provozování hostinské živnosti a je 
zřejmým, že řečených místností neb alespOň větší části jejich lze p,oužíti 
jen S vynaloženlm píle a námahy (§ 1091 obč. zák.). Naproti tomu nelze 
sdíleti názom soudu druhé stolice o tom, že se zákon ze dne 8. duhna 
1920, čís. 275 sb. z. a n. na nájemní poměr, .o nějž tu jde, nevztahuje. Za 
platnosti nařízení o ochraně nájemníků ze dne 17. prosince 1918, čís. 83 
sb. z. a n. a ze dne 9. ůnora 1919, čís. 62 sb. z, a. n., stálá praxe soudů 
ovšem předpisů o ochraně nájemníkú užila jen na byty a obch'Odní míst
no,sti. Zákon ze dne 8. ,dubna 1920, čís. 275 sb. z. a n. ale rozšiřuje dle 
§ 31 ochranu i na jaké·koliv jiné místnosti, které jsou předmětem nájemní 
neb podnájemní smlciUvy, a § 6 zákona výslovně praví, že ustanovení ob
sažené v § 1 až 5 zák. (totiž co do výpovědi) vztahuje se také na pach
tovní smlouvy a na provozování živnostenské koncese v najatý'ch míst
nostech, kdežto věta nalézající sev § .32 zák. "že se zákon nevztahuje na 
výkon živnostenského oprávnění ku přechovávání cizinců« se t~7ká pouze 
poměru mezi hostinským a hosty. Leč na druhé straně sluší uvésti t'Oto: 
Ustanovením § 1 zákona, že prona.jímatel múže vypověděti smlouvuná
jemní nebo. podnájemní jen, svolí'H k tornu okresní soud, v jehož obvodě 
jsou dotčené místnosti, není ještě vylončeno., aby se pronajímateldomáhal 
pro případ vyklizení a odevzdání místnosti v sporném řízení, má-li pro 
nárok svůĎ zákonnitého podkladu, ,Na tom také ničeho nemění, že účinnost 
ustanovení ohsažených v §§ 1 až 6 clle §.7 zákona nemůže býti vyloučena 
neh o;b:mezena smlouvou stran, nehoJ tato ustanovení týkají se toliko vý
povědi, kdežto strany mohou se shodovati o zrušení nájemní smlouvy i 
bez předcho,zí výpovědi a ostatně opc1menutí vymahání sou,dního svolení 
k výpovědi může mlli za následek pouze, že sluší žalobu jako bezcťú
vodnou zamítnouti. Náz,OT soudu prvé stolice, že za daných 'OKolností 
v tCJffi+O případiě pořad práva vůbec je vyloučen a že sluší již z· toho dú
vodu žalobu .odmítnouti, není tedy opodstatněn, pro.čež rekursní soud prá
vem llznal, že sluší 'námitku nepříslušnosti soudu zavrhnouti. 
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Pro nezvěstnost účastníka světové války nelze již dle § 162 c. ř. s. sp'Or 
přerušiti. 

CRozh, ze dne 7, září 1920, 1\ I 484/20) 

Žalovaný odešel roku 1917 jako domobranec do pole válečného a hyl 
v době sporu (v dubnu 1920) nezvěstným. Návrhu opatrovníka žalova
ného, by spor byl dle § 162 c. ř. s. přerušen, s o udp r v é st Q, I i c e vy
hověl, ježto styk s obžalovaným, o němž není známo, kde se zdržuje, jest 
nemožným. Rekursní soud návrh zamítl. D ů vn d y: Podle spisů není ni
kterak jisto, zda žalovaný d o s u d ještě patří k osobám naznačeným 
v § 1 cís. nař. ze dne 29. července 1914, čís. 178 ř. zák. - či k osobám, 
které jsou uvedeny v posledním odstavci cit. cís. nařízení. Tím méně lze 
tvrd:iti, že jest žalovaný za válečných časů ve službě vojenské, nebo! Ce
skoslocvenský stát není ve stavu válečném. Není také zjištěno, že žalo'vaný 
se Zidržuje na některém místě, které vrchnostenským nařízením, válkou 
nebo jinými událostmi odloučeno jest od styku se soudem, u něhož právní 
v'e'c jest zahájena, neboť není sporu o tem, že žalovaný jest vůbec ne
zvěstným. Že zde nelze použíti nařízenÍ' ze dne 4. ledna 1917, Č. II ř. zák., 
plyne z toho, že nařízení to jedná toliko o Dbnovení již přerušeného řízení. 
Není tu tedy předpokladů § 162 c. ř. s. 

Ne j vy šš í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu z důvodů soudu re
kursního. 

Čís. 647. 

Zákon D zajištění půdy drobným pachtýřům ze dne 27. května 1919, 
čís. 318 sb. z. a n. 

Při spolupachtu nezáleží na tom, zda spolupachtýří byli spoluvlastníky 
nemovitosti, s uíž požadovaný pozemek byl spolu obděláván aneb užíván. 
- Co do výměry vlastní pudy rozhOduje ohleduě Jednoho každého spolu
pachtýře ien výměra vlastní pudy. 

(Rozh. ze dne 7. září 1920, R I 701/20.) 

Pciiadované pozemky byly používány několika spolupachtýři, spach
toval je však vždy jeden z nich. V posledních 8 létech měl je spachtovány 
požadovatel, před ním jeden ze spolupachtýřů. Niž š í s o u d y neuznaly 
pnžadovacího nároku nynějšího pa'Chtýřc. D ů vod y: Požadovatel má po
zemky na své jméno v pachtu teprve 8 roků, tak že není tu podmínky § 1 
odstavec třetí zákona. Dle § 3 zákona přísluší požadovací nárok jen pach
týří, který požadovaný pozemek sám nebo s rodinou obdělává nebo na 
požadovaném porternku bydlí, a za je,dínon osobu pokládaií se tolikn ne
rozvedení manželé nebo spoluvlastníci. Požadovatel netvrdí, že SpD!U
pachtýři, s nimiž on již déle 27 roků pozemky V pachtu má, jsou společně 
s ním spoluvlastníky nemovitostí, s níž po!,óadDvané pozemky byly spolue 
obdělávány ncb užív:áJny a nemůže si tudíž dobu tu .do své doby pachtovní 
vpočítati. 

1 
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--------r"leTv Y Š š í s' o II d vyhověl dDvo!aCÍmu rekursu, zrušil usnesení obou 
nižších soudů a nleži! soudu prvé stolice, by řízení doplní! a o nároku 
pacht)!řově znovu rozhodL 

DůvDdy: 

Usnesením tckursního soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení prvého 
soudu, byl pDrušen zákon ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n. Dle 
zjištční prvéllO soudu ide tu o spolupacht několika pozemků, jíchž spolu
pachtýři (celkem 12) užívali tím způsobem, že dávali na nich pásti. Po
zemky ty spachtoval vždy jeden ze spolupachtýřů, tak v posledních 8 lé
tech požadovatol, před ním pak jiný spolupachtýř, Poněvadž při spoln
pachtl> jest požadovatel dle § 13, čís. 4 a 5 zákona ze dne 27. května 1919, 
čís. 318 sb. z. a n. povinen, uvésti v ohlášce nejen jméno, stav a bydliště 
spolupachtýřů, ný,brž i celkovou výměru zemčdělské pildy spolupachtýřů, 
plyne z toho, jakož i vzhledem k předpiSU ~ 3, odstavec třetí, cit zákona, 
dle něhož spolupachtýře nelze pokládati za osobu jedinou, -- že pro zjí
štění oprávněrmsti "hlášeného nároku není, jak rekursuí soud neprávem 
za to má, - rnzhodno, zdali spolupachtýřl jsou společnč s požadovatelem 
spoluvlastníky nemovitosti, s níž požadované po'zemky spolu byly obdě
lávány neb užívány, nýbrž II každého, ze spo1upachtýřů ohledně jeho, při
hlášky rozhoduje výměra jeho vlastní půdy. Jelikož okoln'Ost tato ne'byla 
vůbec zjištěna, a nebyln dále zjištěno, jak dlouho spolupacht pozemků po 
způsobu shora uvedeném tTval, zlrstalo říze'ní' neúplným. 

Čís. 648. 

Při iiných než peněžitých nárocích může býti předmětem prozatimního 
opatření pouze věc nebo právo, k němuž vztahuie se nárok ohrožené 
strany. 

(Rozb. ze dne 7. září 1920. Rl 708/20.) 

S o u cl p r v é s t'O I i c e povolil navrhocva!eli k zajištění jeho nárc>kn na 
vydání filmů, reklamního ma!criálu a p.sacího, stroje, jež vložil do, společ
ného podniku Jan V. a spo!. prozatímní opatření správou pndni!!;u Jan V .. 
a spol., který vedl dosud Jan V. se SVDU manželkou, jsa tohoi názoru, že 
'Ohrožená strana Dsvédči1a nárok i nebezpečí. Rek u r sní s o u d vyhověl 
rekursu Jana V. a návrh z"mítl. D ů v o,cl y: V rekursu nplatňuje stěžo
vatel v podstatě dvě skutečností jako důvody rekursní a to: 1. že tu není 
vůbec podmínek pro povolení prozatímního opatření, jmenovitě, že schází 
jak osvědčení nároku tak i osvěrlčení nebezpečenství a 2. že napadené 
usnesení v odporu s předpisem § 3sh ex~ ř. nestanoví peníz, kterým iby 
'VÝkon pDvolenalO prDzatimního opatřeni bylo lze odvrátiti. Rekursn, 
nelze up řítí Dprávnění. Prozatímní opatření, o než tu jde, má za předmět 
vydání určitých věcí, jež ohro!,óený. iak tvrdí v návrhu, vneslďo podniku: 
Jan V. a spol., 'který se stěžovatelem v roce 1919 ',:aložil, a j'de tu tedy 
o prozatimní opatření ve smyslu § 381 ex. ř. Domáhaje se na stěžovateli 
vrácení určitých' věcí, mohi by navrhovatel, předpokládajíc ovšem, že 
jsoU! tu i ostatní náležito,sti (osvědčení nároku a nebezpečenství) jako pro
zaUmné opatření žádati bu'ď: sondní uschování (§ 382 čÍs. 1 ex. tJ nebo 
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,pnivu (§ 382 čís. 2 ex:r:); ten ta prastreclek vyhovuje lépe zájmům abau 
stran, poněvadž se j,edi1á hlavně iQ filmy, tedy věc, jež má cenu pouze do
časnOu. Na povdení takovéhoto prozatimního opatření se však D_avrho
vatel neamezil. nýbrž žádal. by mu byla pavolena správa podniku, který 
se stěžovatelem založil, který však stěžovatel vede nyní se svou man
želkou, a soudce prvý mu prozatimní opatření ve smyslu tohoto návrhu 
pavalil. 

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

Dfiv'ody: 

Účelem prazatimnéha opatření jest, ahy byla zajištěna budoucí upht
ňování neho vymožení nároku strany ohroQ:ellé. ZajišťovacÍ prostředky, 
kterými tohota účelu dosažena býti má, a které saudd'!e povahy jedno
tlivého připadu paveHti může, nejsou sice, pakud jde o jiné náraky, než 
peněžité, v § 382 ex. ř. taxativnč vypočteny, avšak ze všech tam uve
dených způsobů, zejména v odst. čís. 2 téhož §, plyne a jest a,statně samo
zřejma, že předmětem prozatimného apatření může býti pouze ona věc a 
ano právo, na které se nárek ohražené strany vztahuje. V tamto případě 
domáhá se navrh'Ovatel pavolení prozatimného opatření k zajištění náraku 
na vydání čtyř filmů, psacíha straje a reklamního materiálu, tedy vydání 
věcí movitých, žádá však k tomuto účelu za spráVU p o' dni k u, který prý 
hYl původně oběma stranami společně založen, který všal, odpluce na
vrhovatelův, vypověděv tohot'o z něho, se svau manželkou založil a dále 
na svM účet prorvaznj;e. Navrhavatel' netvrdí, že by mu k tomuto jl o d
n i k II nějaká práva příslušela, k jejichž zajištění by ve slllyslu §§ 334 a 
383 ex. ř. správa podniku byla přípustna, nýbrž tvrdí jen, že mu přísluší 
nárok na vydání oněch věcí, které jako kmenavé jměnl da padniku pů
vodně společnéha a nyní adpiJrccm na vlastní účet provozovanéha vložil. 
Prozatimné opatření by tedy mohlo stihnout pouze tyto v,ěci, nikaliv ab
chodní podník, k němuž navrhovatel žádných práv si ncosabuje. Jest tedy 
návrh na prozatimné opatrcní správou odpůrcova podniku k zajištění ná" 
roku na vydání věcí ma vitých již z tohoto, důvodu pochybeným a nepří
pustným, aniž třeba bylo, zabýva'ti se otázkou, jsou-Ii tu o,tatní před
poklady prazatimného opatření totiž asvědčení nároku a, podmínkY § 381 
ex. ř. 

Čís. 649. 

Zákon o za.iištění půdy drObným pachtýřům (ze dne 27. května 1919, 
čís. 318 sb. z. a n.). 

I( přebytkům menším jednoho hektaru se nehledí pouze tehdy, nepře
sahovala-Ii již vlastní půda pOžadovatelova 8 ba. 

(J~c"h. ze dne 7. září 1920, I< I 726@.) 

s a u d y vše ch, tř í s t o I i c byl zamltmrt nhok požadovatelův, je
hož vlastní zemědělská půda činila 8 ha 28 a, 21 m', ne j vy Š š í m s o u
eI "m z těchto 

( 
I 
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důvadů: 

Podle § 3 zákona ze dne 27. května 1919, C1S. 318 sb. z. a n. přísluší 
požaclovací nárok pachtýři jen potud, pokud získáním ·pachtovanéha po· 
zemku nepřestoupí jeho vlastní zemědčlská půda výměry větší 8 ha; když 
tndiž jeho vlastní zemBclělská puda má tuto větší výměru již sama a sobě, 
bez připočtení půdy získané, nepřísluší pachtýřipožadovací právo virbec. 
I( přebytkům, menším jedncho hektaru podle adstavce druhého téhož § 
arci se nehledí, avšak za přebytek múže býti pokládáno jen to, co pře
b}rvá přes výměru 8 ha přestoupeno u zísJ<;áním pachtovaného pozemku, 
jak ze znění odstavcc první-ho je zřejmo. 

Čís. 650. 

Nařízení vlády republiky Československé ze dne 25. června 1920, 
ČÍs. 409 sb. z. a n. 

Podnájemník není oprávněn, domáhati Se 'Odkladu e,xekuce, povolené 
majiteli. bytu proti nájemci. 

(I<ozll. ze dne 7. září 1920, R I 747/20.) 

Ex e k uč n í s a II ď povolil podnájemníkům odklad exekuce vyklize
ním, "č smír, tvořící exekuční titul, sjednán byl mezi majitelem damu a 
nájemníkem. D ů v n d y: Okolnost, že žadatelé nejsou jednou ze stran, 
které uzavřely smír, tvaiící titul exekuční, nepa·dá .na váhu; povinnou 
stranou v tomto smíru, jest sice nájemce domu, ale dle náhledu saudu 
může žádati za odklad exekuce nejen »Povinn~T« v pravém slova, smyslu, 
nýbrž každý, kdo používá místnosti. které mají býti vyklizeny; plyne to 
z textu § 1 cit. nařízenÍ, poněvadž slovo, »povinného« je šíře rO'zvedeno 
dodatkem v závorce: »nákmníka, domovníka, zaměstnancc s bezplatným 
bytem atd.« Rek u r sní s o ud odklctd exekuce nepovolil. D ů vod y: 
Dle § 1, odstavec prvý, vlád. nař. může exeku,ční soud na návrh po, v i n
n é h o {nájemníka, domavníka, zaměstnance s bezplatným bytem atd.) až 
na dobu jednoha čtvrtletí odložiti exekuci vyklizením najatých nebo P'O
u~ívaných místností za podmínek tamtéž u,vedcuých. V tamto případě 
návrh na ood'ložení exekuce nepodal nájemník, nýbrž návrh učiněn byl 
řadou podnájemníků a jest tedy řešiti atázku, zda také lim přiznati lze 
:oprávnění, nájemníku v § 1 vlád. nař. přiznané. První soudce k nf. při
svědčil, soud rekursní pokládá však právní názor, z ",ěhož při tom vy
cházel, za nesprávný, ježtO' podnájemníka za »P o v i II n é h 0« ve smyslU 
cit. předpisu uznati nelze. Soudní sm'ír, tvořící exekuční titul, na základě 
jehcž nu'cené vykliiení domu bylo povoleno, uzavřen hyl mezi erárem 
jako vlastníkem domu a nájemcem domu taho. Nájemce v této své vlast
nosti zaváza·1 se veškeré místnosti, nájemně nŽÍvané, vykliditi a vyklizené 
eráru ve smluvené době odevzdati. Z toho plyne, že osabou zavázanall, 
"p o v in n Ý m", jak ve smyslu cit. ustanavení, tak i exeknčnÍho řádu 
<§§ 7 a 54 čís. II jest výhra·dně jen nájemce, proti němuž exekuční návrh 
smčřoval a exekuce také hyla povolena. S výkladem, jaký p'rvní soud 
dal anomu ustanovení, souhlasiti nelze. Příčí se již doslavu jeha, neboť 
v něm se o podnájem'níku vľIbec nemluví, ač různé jiné osoby vedle ná-
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jcmníka uvádí, a již tím odůvodněn jest úsudek, že, kdy,by byl zákono
dárce také pOdnájemníku stejné právo jako nájemníku přiznati zam~ršlel, 
byl by, ho mezi osobami, v závorce vyjmenovan}Tmi, uve-dl, to tím spíše, 
když se, uváží, že podle § 568 c. ř. s. veškeré výpovědi, příkazy, rozhod
nutí a opatření, tedy i povolení exekuce nuceným vyklizením, vydobyté 
proti nájemníku, jsou účinnými a vykonatelnými i pro ti pod n,á je m
ní k u~ pokud tomu nevadí právní poměr mezi tímto a prona.jímatelem 
(I. j. zpravidla vlastníkem). Mylně má první soud za to, ro<zšiřuje-Ii plat
nost ustanovení,o něž jde, vůbec na každého, kdo používá místností, 
které mají b&ti vyklizeny, ncbof takovýto' rozšiřující výklad jest nepří
pustný již proto, že vládní nař. jest rázu na v&sost v&jimečného" takže 
nutno je vykládati přesnč a výklad rozšiřující i'est tedy vylončen. První 
soucl byl k němu sveden patrně vÝrazem v nařízení se vyskytujícím "po
užívaných místností«. Leč volba jeho suadno jest vysvětlitelna tím, že 
nařízením 'Oním ,Jáno bylo oprávnění k návrhu na odložení exekuce jednak 
nájemníkům, kteří místnosti mají najaty, jednak osoMm, které místnosti 
P o II Ž í v a j í na základě smlouvy služební, pracovní a P. a o nichž nelze 
proto říci, že je mají najaty. Bylo tedy třeba vhodnou volbou v&razu mezi 
oběma skupinami rozlišovati. 

Ne j v y Š š í s o u dnevyhověl dovolacímu rekursu a dodal k d ů v o
dům rekursního soudu: 

Znění § 1 nařízení vlády republiky Ceskoslo,venské ze dne 25. června 
1920, ČÍs. 409 sb. z. a n. nedopouští pochybovati o tom, že návrh na odlo
žení exekuce vyklizením místností najatých nebo jinak používan&ch pří
sluší pouze p o v i n n é m u. Povinným nebo-li dlužníkem ve smyslu plat
ného e'xekučního řádu (§ 4 čís. 6 pův. zněnO však jest ten, proti němuž 
směřuje titul exekuční a proti němuž exekuce jest vedena. Může jím za
jisté býti také podnájemník, ale jen v poměrů k nájemci, jestliže toti7. tento 
jako věřitel vymáhající vymohl si proti podnájemníkovi exekuci nuceným 
vYklizením místností do podnájmu daných na "itkladě exekučního titulú 
proti podnájemníka,vi nabytého. Povolena-li však majiteli místností Pro
najatých exekuce nuceným vyklizením jich proti nájemníkovi podle exe
kučního titulu proti tomuto směřujícího, není tu právního vztahu mezi vy
máhajícím věřitelem a p'Odnájemníkem, nelze tohoto pokládati za po,vin
ného a nelze mu přiznati práva na odlo'žení exekuce proU němu ani ne
vedené. Pokud se v dovolacím rekursu poukazuje na to, že kdyby byl 
správn&m názor soudu rekursního, znamenalo by to obcházení zákona 
ze dne 8. dubna 1920, čís. 275 sb. z. a n. u ochraně nájemníkú, dlužno 
vytknouti, že zákon propújčuje ochranu bytovou' vždy jen vůči pronajÍ
mateli, tedy nájemníkovi vůči majiteli bytu a podnájemníkovi vúči ná
jemci, nikoli však podnájemníkovi vůči majiteli bytu. 

Čís. 651, 

Ustanovením i§1§ 1333 a 1334 obč zák. není věřiteli zabráněno, by dle 
zásad I§!§ 1295 a násl. ""imě pak dle I§ 1323 obč. zák. nellp,latňoval veškeru 
škodu,o niž jest s to dokázati, že vzešla mn dlužníkov&m prodlením (na 
př. změuou měnových poměrů). 

(Rozh. ze cine 7. září 1920, Rv I 323/20.) 

I 
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Videňská firma mčla zaplatiti pwda telce v Teplicích-Šanově fakturo
vaný peníz nejpozději dne 3. února 1919, neučinila však tak, nýbrž pou
~ázala peníz teprve dne ll. února 1919 Vídeňskou poštovnÍ' spořitélnou. 
Zaloba prodatelky,by vídeňská firma jí zaplatila fakturovaný peníz v ko
runách československÝch, byla oběma niž š í m i s o' u d y zamítnuta po 
výtce z toho d ů vod u, že žalovaná byla oprávněna platiti Vídeňskou 
poštovní spořitelnou. POkucl se týče prodlení žalované zaujaly nižší so"dy 
stanovisko, že dne 11. února 1919 bylo žalující ještě možno by o svém 
pohledávání v RakousIm disponovala. ' 

Ne j v y Š š í s o u d uznal dle žalOby. 

DŮVOdy: 

V&tka, že soud odvolací nesprávně posoudil věc po stránce právní 
(§ 503 Č. 4 c. ř. s.), jest odůvodněna. Rozho'duHcí význam mají v tomto 
sporu bezvad'né předpoklady nižších soudů, že a) sPlništčm fakturovaných 
penčz byly Teplice-Šanova b) fakturovaný peníz byl splatný nejpozději 
dne 3. února 1919; - že žalovaná firma v uvedený den neučinila zadost 
své povinnosti platební a (udíž nejpoz,ději od 3. února 1919 byla v prodlení 
s fakturovaným penízem. Z těohto předpokladů plynou tyto, právní zá
vory: Když byly splništěm fakturovaného peníze Teplice-Šanov, lze za 
placení uznati jen takový jeho způsob, j;ímž bylo by žalující firmě umož
~ěno bývalo, by s kupní cenou ve splništi volně a neomezeně naklád'ala. 
Zalo,:aná t~m, že dne ll. února 1919, přiloživši slo'ženku žalujíCí firmy, 
poukazala sekem poštovní spořitelnn ve Vídni, aby dlužný peníz odepsala 
z účtu žalované a připsala k dobru na účtu žalující firmy, nevyhúvěla 
svrdn zmíněné náležitoBli řádného plac.enL Lze úplně stranou ponechati 
otázkn ~ižšími soudy po.ctro·bně přetřásanou, zda žalo'vaná firma byla vů
bec opravněna, poukázati žalUjící firmě fakturovan& peníz zpÍlso,bem v&še 
naznačen&m, ač splníštěm byly Te'pHce-Šanov a ač žalUjÍCÍ firma neza
slala pokud se t&če neodevzdala žalO'Vané spolu. s fakturami sloienku ví
.~eňského poštOVTlího úřadu, tato spíše byla v rukou žalované z dřívějšího 
obchod,:íh.o spodení, v roce. 1917 přerušeného a teprve v roce 1919 _ tedy 
za, pomeťu naprosto změněných - obnoveného. Otázka ta přicházela by 
v uvahu, kdyby byla žalovaná plama v čas. To se však nestalo. Žalovaná 
pokusHa se o placení teprve dne 11. února 1919, kdy dle toho co uvedeno 
byla již v p'rodlení, tudíž s opozděním neomluvitelným, uváží~1i se tchdejši 
neJlste p'Oměry mezinWroďního peněžního obchodování. Proto jde na její 
vrub k.aždá z~ěna poměrů, která od nastalého prodlení se' udála, aniž by 
pro lelI odpovednost záleželo dále na tom zda vedda nebo vědNi musila 
o změněných poměrech. Takovátó>' podst~tná změna poměrů byla však 
přívodena nařízením vlády čsl. republiky' ze -dne 6. února 1919 čís. 57 sh 
z. a n., jež tého'ž dne nabylo působnosti. Zalovaná firma způsobem svrch~ 
vylíčenÝm postoupila ze svého účtu u :vídeňské poštovní spořitelnv část 
rovnající se poukázanému penízi žal ujíe! firmě na úhradu pohledávky nyní 
zažalované. TakOvÝto postup hy] však dotčeným nařízením zakázán a 
neplatn&,m prohlášen a bylo proto žalUjící firmě znemožněl1!o. by penízem 
~~e 11. unora 1?19 u ,vídeňské poštovní spořitelny poukázaným a na jejím 
nctu k dobru jJrIpsanym v tuzemsku, zejména ve splništi volně nakládala 
najme pak Ohledně něho učinila v tuzemsku zadost později vydan&m před~ 
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pisům 'O okc,lkování bankovek. Neměla-Ii však 
valo placení, a to vinou ža'lované firmy, úmluvě o splništi kupní c.eny a ne
bylo placením řádným. Proto jest zcela lhostejno. zda, po případě' Jo koy 
mohla žalující firma dispone,vati s dobr'opisem II vídeňské poštovní spoři
telny alespoň v cizině. S touto omezenou disposiční možností žalobkyuě 
hledíc k ujednanému splništi nebyla nucena se spokojiti, a již dopisem ze 
dne 15. února 1919 dala žalované zřejmě na srezuměnou, že nemůže přij"ti 
lllacení vídeňsko:u poštovní spořitelnou, potřebujíc peněz 'V území česko
slovenského státu. Ježto tedy, jak dolíčeno, poukázání peněz víd',ňskou 
po,štovní spořitelnou nelze uznati za řádné placení a proto za placení vů
bec, jest žalující firma v prácvu, domáhá-li se bez ohledu na to zaplacení 
fakturocvaného peníze. Právem však požaduje žaluj.ící firma na žalované 
nyní placení v korunách československých. Následkem prodlení v placeuí 
jest totiž žalovaná firma povinna poskytnouti iirmě žalující to, co by tato 
měla, kdyby bylo bývalo placeno v čas. V tom případě byly by se peníze 
do:stalY ať již přímo nebo vybráním z konta žalující firmy do rukou žalob
kyně před tuzemskÝm okolkováním bankovek a žalující firma měla by 
dnes fakturovaný peníz v korunách okolkovaných, (udíž ty'ž peníz v ko
rnkách československých. Nesprávný jest názor žalované firmy, jako by 
následky jejího prodlení záležely podle §§ 1333 a 1334 obč. zák. pouze 
v povinnosti nahradi'ti úroky z prodlení. Těmito nahrazuje se- věřiteli 
škooďa opozděným placením jistiny vzešlá jen tehdy, když mu nevznikla 
jiná škoda, než ztráta užitků dlužné jistiny. Tam však, kde prodlení v pla
cení mělo v zápětí škodu další, nevylnčují ustanovení §§ 1333 a 1334. 
obč. zák. věřitelova prácva, uplatňovati veškerou dokázatelnou škodu otá
lením dlužníkc'Vým vzešlou podle zásad §§ 1295 a násl. ohč. zák., jme
novitě podle § 1323. 

Čís. 652. 

Zaměstnavatel, jenž dle služební smlouvy '(služební pragmatiky) jest 
oprávněn, přeložiti zaměstnance ze s.lužebních ohledů na liné služební 
místo, můž,,, lak učiniti jen z věcných dovodo; jichž oprávněnost a závaž
nost jest v případě sporu soud povolán prozkoumávati. Dúvody ty ne
musí býti dovody Objektivními, jsoncími mimo zaměstnancovu osobu, 
nýbrž mohou jimi býti i důcvody, plynouCÍ z jeho osobních vlastností a 
poměru. 

<Rozh. ze dne 7. září 1920, Rv I 329120.) 

Žalobce byl nadlesním na panství žalovaného, pro jehož úředníky pla
tící služební pragmatika stanovila v § 32, že přeložení úředníka může se 
státi z ohledu služebních nebo z trestu. POukazem žalovaného přeložen 
hyl žalobce z L. do D. Žalobě, by nařízené přeložení byle> uznáno nepří
pustným a neúčinným,' pro c e sní s Ol II d p: r v é stoll i c e vyhověl 
v podstatě z toho d II vod u, že přeložení žalobcovo nestalo se z dů
vodu služebního, ponĚvadž d~vod žalovaným' uplatňovaný, že dlužno 
lesní ho;spodářství s nízkým vzrůstem v D. změniti na hospodářství s vy
sckým vzrůstem a že proto může býti správa svěřena. pouze odborníku, 
nebyl znalci uznán za ospravedlněný. o. ď vol a c í s o u d žalobu zamítl 
v podstatě z loho dúcvodu, že o tom, zda jsou tu služební dil vody čili nic, 
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T'olzhoduje názor zaměstnavatelův bez ohledu k opačnému snad názoru 
znalců. 

Ne j v y Š š í s c, u d obnovil rozsudek soudu prvé stolice. 

DŮVOdy: 

Odůvodněna jest výtka do'Volatelova, že odcvolací soud nesprávně 11'0-
sou dB věc PO stránce právní (§ 5,03 čís. 4 c. ř. s.). Není sporu o lom, že 
služební pragmatika ze dne 25. července 1905 jest podstatnou součástí 
služební smlouvy mezi žalovaným a ·žalobcem. Ustanovení této služební 
pragmatiky jsou stejně závazná pro žalovaného jako PrD' žalobce; žalova
nému i žalohci plynou z ní nejen práva, n}r'bri, i závazky, jichž přesně 
šetřiti jest povinností obou stran. Stanoví-Ii § 32 služební pragmatiky, že 
přeložení úředníka může se státi z c,hledů služebních nebo z trestu, jest 
žalovaný tímto nstan,ovením omezen potud, že z iiných důvodů nesmí 
bez porušení služební smlouvy přeložiti žalobce, a má žalobce právní 
nárok Ita to, a,by zůstal na s,vém dosavadními sll1žebn{m místě-, dokud 
ohledy služební nevyžadují změny toho,lo slU'žebního místa nebOo dokud 
mu poJadem di'sciplinárním (§ 23 d) nebyl uložen disciplinární trest pře
ložení. Co Se pak týče otázky, zdali tU' jsou oh-ledy služební ospravedlňu
jící přeložení žalobce na jiné místo služební, n ~ 1 z e souhlasiti s náznrcm 
soudu odvoladhc" že v té příčině rozhoduji jedině rozum čili náz.o:r nebo 
přesvědčení žalovaného. K,dyby tomu tak bylo, hyl by žalobce vydán na 
pospas čiré libovůli žalovaného, kdyžtě tento vždy pod záminkou, že dle 
jeho - nepřezkoumatelného - mínění a uznání jest z důvodů služebních 
třeba přeložení, mohl by odstraniti žalobce z dosavadního, místa služeb
ního a dosaditi ho· na místo jiné. D1u'žno spíše důrazně trvati na tom, že 
musí tu býti dúvody věcné, jež co do jich orpr{wněnosti a závažnosti lze 
přezkoumati. Nem'usí to ovšem býti důvody, objektivní, mimo osobu ža
lobcovu ležící, nýbrž mohou t.o býti také dúvody z osobních vlastností 
a poměn'l žalobcových plynoucí, a lze zajisté přisvědčiti žalovanému, po
kud tvrdí, že i to, by b}'lo ·důvodem pro přelo,žení z ohledů služebních, 
kdyby úře,dl1ík v le>m kterém případě, nezachovav se tak, jak se zachovati 
měl, nedOpUistH se sice přečinu disciplinárního:, ale na dosavadní místo Se 

nehodil. Že tomu tak jest, musilo by však žalovaným býti tvrzeno a, tře
ba-Ii, dokáválm, nebn! z povahy věci vyplývá, že, odvolává-Ii se žalovaný 
na ustanovení § 32 a) služební pragmatiky, náleží mu také příslušný dů
kaz. Poukaz k tomu, že kromě soudců i každý státní úředník musí se 
nechati přeložiti na' místo, jemu snad méně vhodné a příjemné, nežli jest 
místo, v kterém dosud působil, není přiléhavým, nebo! pokud se státních 
úředníků tkne, stanoví § 67 služehnípragmatiky (zákon ze dne 25. ledna 
1914, Č. 15 ř. zák.) pf,ostě, že úředník Ve svém slu'žebním o,dvětví a oboru, 
kterému náleží, múže přeložen býti z úřední moci na jiné místo, nehledíc 
k tomn, zda služební lYhledy tol1oo vyžadují čili nic. Praví-li se konečně 
v:§ 32 služební pragmatiky ze dne 25. července 1905, že každý zřízenec 
musí se podrobiti nařízenému přelo,ž.ení, lze tomu rozuměti Jen tak, že 
nesmí se vzepřiti o d ů v o' dně n é m u přeložení. o.tázkU', zda přeložení 
jest c,dů'I'odněno, lze však, vzejdou-Ii pochybnosti, řešiti jen pořadem 
práva. V tomto příp'adě žalovaný jakožto dÍlvod přeložení žalobcova 
uvedl pouze to, že Tevír v D. jest sice menší, ale správa ieho obtížněj'šÍ; 

Civillll rozhodnut!. n. 32 
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že se v něm totiž provádí zrněna hospodářství s nízkým vzrÍlsteri1, na 
hospodářství s vysoký"m vzrůstem, a správa múže b~,ti vrato svčřena jen 
sku,tečnému odborníku s vyšší státní zkouškou. Lichost tohoto důvodu 
byla prokázána slyšenými znalci a svědky. Poněvadž jiný důvod žalova
ným udán nebyl a po:dmínky přeložení z trestu dle vlastního přednesu 
žalovaného, tu nejsou, příčí se poukaz žalovaného ze dne 14. prosince 1918, 
nařizuiící přeložení žalobce z L. do D. od 1. ledna 1919, ustano'vením § 32 
služební pragmatiky ze dne 25. července 1905 a jest již z této příčiny ža
lobní prosba domáhaj:ící se v~Troku, že přeložení to jest nepřípustné a ne
účinné, odůvodněna. 

Čís. 653. 

Vyřešiti otáZku, předurčující rozhodnutí rozepře, jest sond i tehda 
povolán, když otázka dotýká se práva třetí osoby, jež není stranou roze
pře. Mezitímní rozsudek o takovéto podružué určovací žalobě zůstává 
arciť bez vlivu na práva osoby třeti. 

\Rozh. ze dne 7. září 1920, Rv I 361J20.) 

Žalobkyně domáhala se na žalované společno'sti s r. o., by na základe 
podíllt jí převzatého byla zapsána do knihy podílníků spole'čnosti a by jÍ 
dovoleno bylo nahlížeti do knih. Ve sporu popřela žalovaná společnost, 
že žalohkyně jest majitelkou podílu, ježto prý polovici jeho převedla na 
Gustava P-a, načež žalobkyně učinila mezitímní návrh, by bylo určeno, 
že tvrzený přeVOd podílu na Gustava P-a jest bezúčinným. Pro c e sní 
s o' udp r v é s t o ,I i c e určil, že převod polovice podílu na Gustava 1'-a 
jest hezúčinným pro nedostatek formy a žalobě vyhověl. O cl vol a c í 
s o:ud rozsudek potvrdil a uvedl mimo jiné v důvodech: Žalobkyně byla 
oprávněna učiniti po rozumu § 236 c. ř. s. mezitímn! návrh, aby jejÍ sporné 
právo rozsudkem na jisto, bylo postaveuo. Podmínkou návrhu takového 
jest: aby právní pomer nebo právo za rozepře staly se spornými, aby na 
jeji'ch existenci nebo neexistenci zcela nebO' z části záviselo rozhodnutí 
o žalobní prosbě a aby soud k rozhodo,vání o mezitímuím návrhu věcně 
b",l příslušným. Námitky v posledním směru vzneseny nebyly. Právo 
žalobkyně stalo se za rozepře sporným následkem odporUJ strany žalované 
a na existenci sporného. práva. žalobkyně závislým jest rozhodnutí o ža
lob ním žádánÍ, Jsou tedy splněny veškeré podmínky mczitímního návrhu. 
Není však podmínkou takového mezitímního návrhu, aby právní poměr 
nebo právo, I() něž se jedná, bylo bezpodmínečně mezi sPŮlrn~Tmi stranami, 
poněvadž rozhodnutí Úl návrhll mezitímní:m j.ev~ právní účinky jen mezi 
stranami. 

Ne' j, V Y š š í s o u d nevyhověl dovolánÍ. 

Důvody: 

Dovolací důvod nesprávného: právního, posouzení včci není opodstat
uěn, Dovolatelka trvá v podstatě na stanovisku, ve sporu hájeném, že 
nebyla sporem dosud rozhodnuta otázka, zda převod polovice společen
ského! podílu žalobkycně na Gustava P-a jest bezúčinným a zmatc'čným, 
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a llznava tlln sama, že právní poměr obou těchto osob, tS'ka"jící se pře
vedu tohoto podílu, jest pro tento spor předurčujícím. Ustanovení § 236 
c. ř. s, připouští za tehoto předpokladu rozhodnutí o mezitímním návrhu 
na zjištění takového právního poměru již v rozsudku žalobu vyřiZUjÍcím, 
aniž by třeba bylo vyčkávati o tom zahájení a rozhodnutí zvláštního 
spOrtl. Názor dovo1atelky, že rozhodnutí o sporném právu ncb právním 
poměru jest právoplatným i vfIčí třetím osobám, ve sporu nesúčastněným, 
jest mylný. Právoplatný rozsudek zakládá právo, jen mezi spornými stra
nami, upravuje, ač není-li v zákoně jinak ustanoveno, pouze prá'vní pom,cr 
mezi nimi, osob třetích se netýká. I když rozsudkem jest zjištěno, že pře
vod polovice podílu žalobkyně na Gustava P. jest bezúčinným a že ža
lobkyně jest společnicí žalované firmy, týká se toto zjištění pouze práv
níh,o llomeru mezi žalobkyní a žalovanou, kdežto Gustavu 1'-ovi pokud se 
týče jeho právním nástupcům zůstává vždy volno dokázati, 'le spole
čenského pc,dílu žalobkyně řádně a právophtně nabyli. 

Čis. 654. 

Objednatel může krýti se úhradn! koupi dříve ještě, než prošla pro lik
navého dodavatele dodatečná lhůta k plnění. Dle toho, zda dostojí doda
vatel v d'odat2čné lhůtě svému závazku čili nic, bude úhradní koupě uza
vřena v onom případě na účet objednatele, v tomto připadě na účet do
davatele. 

O<ozh. ze dne 7. září 1920, Rv J 4,'10;20,) 

Dodavatel mčl plniti dne 2". února El19. Kdy,~ však tak neučinil, udělil 
mu objednatel ,dopisem ze dne 12. března 1919 dodatečnou lhůtu do 31. 
března 1919, neuvedl však výslovně, které z práv čl. 355 obeh. zák. zvolil, 
podotknuv pouze, že si. ponechává všechna mu přls!ušející práva, zejména 
i právo, že bude se krýti na útraty docLavatele. Dopisem ze ďne 29, hřezna 
1919 oznámil objednatel dodavateli, že bude svou' potřebu jinde krýti a 
pak žádati rozdíl - pak-li nebude do 31. března 1919 plněno. Tato lhůta 
byla později prodlou>žena. do 15. dnbna 1919. K'rYcÍmi kouperni uzavřenými 
lmncem března a průběhem celého měsíce dubna 1919 opatřil si nbjednatel 
zboží jinde . .režto dodavatel ani ve lbůtě posléze stanovené neplnil, do
máhal se objednatel žalobou náhrady konkretní škody, vzešlé mu kry
cími koupemi. P rCi c e s 11 Í s o 11 d p r v é s tol i c e žalobu zarnít1, jsa 
toho náwrn, že nebyla řádně vykonána volba dle čl. 355 obch. zák. O d
vol a c í s o II d vyhovčl žalobě v pc>dstatč z toho d ů vod u, že volba 
byla řádně provedena a to ·dopisem ze dne 29. března 1919; dodatečné 
lhůty uznal pak p'řiměřenými. . 

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

Důvo<!y: 

Dovolání poukazuje k tomu, že úhradní koupě byly provedeny již 
21. března 1919 a 10. dubna 1919. tedy přecl uVlYI1utím ďcdatečné lhůty. 
že tedy poskytnutí dodatečné lhůty neměl'o významu a že proto neměla 
žalobkyně práva krýti se koupěmi temno na účet žalované. Jak ze zjištění 
rozsudku odvolacího soudu vidno, byly úhradní konpe provedeny 2, a 10. 

32' 
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dubna 1919, dále od 21. března do 30. dubna a posléze cine 19. dubna .a 
30. dubna 1919. Cástečně tedy kupováuo před uplynutím dodatečné lhúty 
(15. dubna 1919), částečně později. Avšak všechny tyto koupě dlužno pro
hlásiti co koupě úhradné. Vždyť dopisy právního zástupce žalující firmy 
ze dne 29. března 1919, ze dne 31. března 1919 a ze dne 7. dubna 1919 
patrně jen proto· byly psány, aby vyhověno bylo právní formě a před
pisům zákona, pokud se týče, aby .opraven byl nepřésuý ve směru tom 
depis strany samotné ze dne 12. března 1919, a strana žalující musila již 
z celé předchozí korrespondence viděti, Že žalovaná v dané jí lhůtě plniti 
nebude a že se jí tedy objednaného zboží nedostane. Vždy! žalovaná ze
jména v dopise ze dne 25. března 1919 žalobkyni výslovně oznamuje, že 
jí není mOžno svým povinnostem do.státi, jeliko~ také její dodavatelé 
tak nečiní. A žalovaná také netvrd.í, že by žalobkyni později zejméua do 
15. dubna. 1919 zboží nějaké nabídla, tím méně, že by ho byla žalující 
odmítla s poukazem k tomu, že jest již úhradní koupí zásobena. Význam 
toho, že žalobkyně se snažila zásobiti dříve než uplynula dodate·čná lhůta 
dod:ací, záleží jedině v tam, že by tyto nákupy nemohla počítati na vrub 
žaiované, kdyby tato, jí v dané IMtě přece jenom plnila. Přičilo by se 
zása·dám 'platným pro obchodování řádného obchodníka, kdyby žaluJící, 
poskytnuvši žalované lhůtu k dodání do určité doby (zde do 15. dubna 
1919) a vědouc, že tato jí vyhověti ooho,tna není, složila ruce v klín a 
sama se své strany ničeho nepodnikala, aby zbo.Ží, jež potřebovala, jinde 
dostala. 

Čís. 655. 

Připustna iest klŮhovni poznámka žalOby dědické dle § 823 obč. zák. 

(Rozh. ze dne 7. září 1920, R Jl 241/20.) 

Po odevzdání pozustalo,sti domáhaly se děti žalobou na matce, by jim 
knihovně odevzdala polovici nemovitosti, j.íŽ se jí dostalo z pozůstalosti, 
upfraHce se o závěť otCo.vu, o níž tvrdily, že ji matka zadrže1a. Současné 
žádosti o; poznámku žaloby při nemovitosti s o uď p r v é st o'J i c e vy
hověl. Rek u r sní s o u d žádost žalobců zamítl. D ů v 'O d y: Stížnosti 
nelze upříti oprávnění. Nebol knihovní pa známky žaloby jsou přípustuy 
jen v případech § 20, pak 59 až 71 knih. zákona. Lalobu, 'o niž tu jde, nelze 
však zařaditi pod žl<ÍJdný z těchto případů a jest pfO;to poznámka její 
v knize pozemkové nepřípustna. V úvahu hy přijíti mohl nanejvýš případ 
§ 61 knih. zák.; avšak žaJobcové nepopírají platnosti vkladu práva vlast
nického žalované, ani se nedomáhají obnovy dřívějšího stavu, nýbrž do
máhají Se vydání polovice usedlosti rovným dílem z důvodů v žalobě 
vytčených a jest tudíž žalobní prosba zcela jiné110 rázu než předpoklMá 
ustanovení § 61 knih. zákona. 

N e i v y š š í s o u d obnovil usnesení prvého soudu. 

Důvody: 

Podle žaloby a závčrečné její prGsby domáhají se ialobci, aby žalo
vaná povinnou uzuána byla knihovně odevzdati a dáti připsati každému 
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z nich stejným dílem poloviCi usedlosti, patřivší druhdy jejich otci a to 
proto, poněvadž, jak dokázati se nabízejí, žalo.vana vědomě zadržela 
závěť jejich otce. Na tomto základě právo své uplati1uií oba žalo,bci uvá
dějíce, že následkem toho pozůstalost odevzdána byla žalované ze zákona 
k dědictví se přihlásivší podle smíru se žalovall:ou uzavřeného. Poněvadž 
pozůstalo'st žalované již odevzdána byla, jde tu o žalobu dědickou podle 
§ 823 ohč. zák. Ježto pak provedením vkladu ]Jráva vlastnického pf;O ža
lo:vanou zústavite! pokud Se týče dědici, - nynější žalobci, pokud by svá 
práva prokázali - v těchto svých, právech byli poškozeni, jeví se býti 
požadovaná poznámka žaloby na sporné usedlosti, pokud žalované po zů
staviteli připadla, přípustnon. Po"námku tu nutno tím spíše povoliti, jeli
ko.ž by jinak podle ustanovení ll'oslední věty § 824 ohó. zak. i vysouzení 
sporu nemusilo žalobcům napomoci k .získání toho, 0'5 tu jde. 

Čís. 656. 

Novela o právu manželském (zákon ze dne 22. květua 1919, čís. 320 
sb. z. a n.). 

Při přeměně rozvodu v rozluku manželství dle § 17 rozl. zákona pro 
zlomyslné opuštěni nahražuje '5e skutečností soudně vysloveného rozvodu 
marná předchozí výzva k obnově mauželského společenství. Uznáno-li 
na rozvod pro zlomyslné opuštění rozsudkem -pro zmeškáuí, nelze při pře
měně rozvodu v rozluku v otázce Zlomyslného Opuštění přestati na vý
roku rozvodového rozsudku, nýbrž dlužno řešiti ji dle skutkového pod
kladu rozsudku. 

(Bozh. ze dne 7. září 1920, R II 247/20.) 

Manžel domáhal se rozluky manželství dle § 17 rozl. zák., opkaje se 
o rozsudek pro. zmeškání, jímž bylo r-ozvedeno, manželství z viny m"m
želčiny pro zlomyslné opuštění manžela. S o udp r v é s t o I i ce žádost 
zamítl. Rek ur s u í s o u d usuesení potvrdil z těchto d ú vod ů: Ladatel, 
jenž snaží se ve svůj prospěch použíti ustanovení § 17 rozl. zák., přelrlíží, 
že výrokc'm rozsudku pro zm:eškání ve sporu rozvodovém, jenž i'ernně 
mHe nabýti moci práva, nebyl právoplatně vysloven rozvod p'odle §§ 107 
až 1,09 obč. zák. z některého důvodu uvedeného v § 13 zák. ze dne 22. 
května 1919, čís. 320 sb. z. a n.; neboť v žalo,bě, tvořící pOdklad rozsudku 
p'tO zmeškání, nebyl zejména dmhý předpoklad § 13 c) cit. zák., totiž no
vrácení se manželky na soudni' vyzvá'nf' ani tvrzen, natož pak dokázán, 
nehledíc k tomu, že v dřívější žalC\bě mrzené pouhé. zdráhání se žalované, 
k žalobci se přestěho,vati, nevyčerpává ani prvního předpokladu § 13 c) 
totiž z lom y s I n é h o -o p u š t ě ní manžela. Nelze tedy tvrditi, že by 
s k u teč n o' s t i ve sporu o' rozvod na jovo vy šl é, byly už tehďy odů
vodni'ly výrok o rozluce. 

Ne i' vy š š í s o II d uevyhověl dc,volacímu rekursu. 

Důvody: 

V otázce, můžecll se stěžovatel v nesporném řízení dle § 17 novely 
o právu manž. domáhati s úspěchem rozluky pro zlomyslné opuštění 
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t§ 13 a), nelze souhlasiti s-'na-zorem soudu rekursníll~ze premena rozvodu 
v rozluku jest vyloučena již tím, že stěžovatel ani netvrdil natož pak pro
kázal, že jeho manželka přes soudní vyzvání do šesti měsíců k němu se 
nevrátila. Důvod rozluky, uvedený v § 13 c) novely o právu manž. kryje 
se v podstatě s druhým wzvodovým důvodem § 109 obč. zák; - tu i tam 
se předpokládá, že -druhý manžel opustil zlomyslně t. j. bez duv·odné pří
činy manžela žalujíc.ího; _ v obou případech klade se hlavní váha na 
skutečnost, že žalovaný manžel svým chováním maří bezdůvodně účel 
manželství. Dalším požadavkem § 13 c) nov.cly o právu manž. má jen 
zvýšena býti jistota, že druhý manžel bez důvodné příčiny se vyhýbá 
manželskému spolužití. Od tohoto požadavku nutno však upustiti při man
želstvích již rozvedených. K tomu. nutká úvaha, že by jinak při takovýchto 
mauželstvích vůbec vyloučena byla možnost, domáhati se rozluky pro 
zlomyslné opuštění druhým manželem, a to nejen v řízení nesporném, 
nýbrž i v řízení sporném. Právoplatným rozsudkem, jímž wzvod man
želství od stolu a lože se povoluje, nabývají rozvedení manželé práva na 
oddělené byduiště (§§ 93, 107, 110 obč. zák.); soudní výzva druhého man
žela, "by se navrátil, neměla by tedy rozumného smyslu, neboť vyzvaný 
manžel mohl by vším právem odmítnouti výzvu poukazem na zákonné 
oprávnění právoplatným rozvodem nabyté, a z neuposlechnutí soudní 
výz.Vy k navrácení nebylo by lze odvoditi žád"ých důsledkíl. Ze by zá
kon jen manželům nerozvedeným dovoloval žalo:vati o fC<zluku pro zlo
myslné opuštění druhým manželem, rozvedeným manželům však nepři
znával tohoto práva, zajisté nelze se domnívati. Když tomu tak jest, nutno 
jen ještě zkoumati, zda v tomto případě skutečnosti v předchozím SPOfll 
O rozvod na jevo vyšlé podřaditi lze pod pojem zlomyslného opuštění ve 
smyslu § 109 oblč. zák. a § 13 c) novely o právu manž .. Ani tu nelze se 
přidati k názoru soudu rekursního, že rozhoduj'e toliko výrok rozsudku 
pro zmeškání ze <dne 27. května 1919. Dlužno spiše vycházeti ze skuteč
ností v žalobě přednesených a ve skutkové podstatě rozsudku uvedených, 
jež ďle § 396 c. ř. s. pokládati jest za pravdivé. Podle obsahu skutkové 
podstaty však nevyšlo ve směru zde jedině rozhodném na jevo nic jinéhc, 
než že manželka, když se její manžel jako leg;onář vrátil, není ochotna 
k němu se přestěhovati a s ním sdíleti společnou domácnost v jeho by
dHšti. Právem vytkl soud- rekursní, že toto zjištění nevyčerpává ještě 
poďmu zlomyslného (bezdůvodného) opuštěn!; vždyf nevylučuje možnosti, 
že manželka z dův,odllé příČiny nechce nebo nemůže se vrátiti k navrho
vateli do jeho nyněJšího bydliště. Nelze tedy tvrditi, že skutečnosti ve 
sporu o rozvod na jevo vyšlé byly by ji,ž tehdy odůvodnily výrok o roz
luce, kdyby oň bylo bývalo žalováno. 

Čís. 657. 

'Útratami, v jichž otázce nedoponšti se dOvolací rekurs (§ 528 c. ř. s.), 
jsou i odměna a Jinaké nároky vnuceuého správce. 

(Rozh. ze dne 7. září 1920, R II 254/20.) 

Ne j v y Š š í s 10 II d odmítl dovolací r.eku[s V otázce úpravy útrat vnu
cené správy domu. 
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Důvody: 

Dle § 528 odstavec prvý c. ř. s. v doslovu cís. nař. ze dne I. června 
1914, čís. 118 ř. z. (čl. Vl. bod 34) jest rekurs proti rozhodnutí druhé sto
lice v otázce útrat nepřípustným. Dle § 78 ex. ř. platí ustanovení to i v ří
zení exekučním. V tomto případě jedná se o náklady :útraty) vzešlé pro
vedením vnucené správy domu, povo:lené dle § 382 a 383 ex. ř. jako pro
zatimní opatření k zajištění žalobcova nároku, tedy O útraty cxeku'ční, 
neboť útratami exekučními dle § 74 ex. ř. jest rozuměti veškeré útraty 
pOVOlení a provedení exekučního prostředku. K útratám těm náleží také 
odměna a jiné nárnky vnuceného správce, co,ž vysvítá také z toho, že 
tyto, majíce povahu poplatků, dle § 104 jedno ř. soudem se vybírají. 

Čis. 658. 

Právní zajem, pozadovaný při určovaci žalobě (§ 228 C. ř. s.), iest 
opodstatněn hrozícím jinak promlčením nároku, o Jehož splnění nelze do
sud žalovati. 

(Rozh. ze dne 14. září 1920, R I 571/20.) 

Zalující majitel J)olního a lesního hospodářství, jehož pozemky rozldá
daly se po ohou březích Labe, uzavřel se žalovanou pOdišfovnou smlouvu, 
jíž se pojistil proti náslec!kúm zákonného povinného ručení. POjišlovací 
podmínky stanovily mimO' jiné: Udá-li se š:koda, z níž vzniká nějaký nárok 
na náhradu, dlužno, nejďéle do 8 dnů po té, kdy ncho,da se stala, anebo kdy 
byl proti pnjištěnci náhrad'ní nárok Q,povězen, učiniti oznámení pOji'šťovně 
{§ 12). Dle § 19 zanikaji všechny nároky podištěneo"y se smlouvy poji
Mo·vací, kt,eré hěhem 6 měsíců potom, když ústavem byly odmítnuty, ne
byly zažalovány a řádným nepřetržitým postupem vymáhány u přísluš
ného scudu. Dne 1. července 1919 byli p'řeváženi dělníci žalobcovi na 
jeho loďce přes Labe, loďka se převrhla a dvě dělnice utonuly. Zalobce 
oznámil nehodu ihned pOjišťovně, jež mu dopisem ze dne 14. července 1919 
sdělila, že nemÍlže připad vzíti v úvahu, že jer odmítá, jelikož ialobee 
v pojišf.ov.aCÍm návrhu neučinil zmínky Ol používání člunu. Se strany po
zůstalých po utonulých dělnicích nebyly ještě vzneseny proti žalobci ni
jaké nároky. Zalobce pod"l ve lhůtě § 19 pOj. podm. žalobu na pojišlovnu, 
jíž ďomáhal se určení, že pojištění vztahuje Se i na případ shera vylíčený. 
Pro c e sní s o u cl p r v é s t o I i c e žalobu zamítL D ú vod y: Podmín
kou určovaCÍ žaloby dle § 228 C. ř. S. jest, ",by žalobce dokázal právní 
zájem, by ten který právní poměr byl co nectdříve soudem určen. Zalebce 
domáhá se mčení, že jest po právu žalobcovo pOjištění proti následkúm 
zákonného povinného ručení jeho za utonntí dělnic. To činí neprávem: 
Žalobci chybí záj.em na bezodkladném určení sporného poměru, neboť jest 
nesporno, že dědicové pokud se týče příbuzní utonulých dělnic jemu nija
kého· nároku ná,hradního dosud ani neopověděli a tLtd'íž není ami jisto, zda 
na něm nčjakou n~hradu budou vymáhati, a jakého obsahu nárok ten 
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bude; není jisto" zda buue·-liztlá:lt-ZtltlJm'Vědným-za-UTOJlTIfi'd"'errl~m"'c·.-."le;Cs"t-;sCCic;;;ec;---~--------;i"::c,;7Iž ~~úplným a nastala nutnost doplniti je ve smyslu § 496 čís. 2 a 3 
pravda, že zanikají dle § 19 pojišfovacích podmínek nároky proti poji- /c. ř. s. 
šfovně, které během 6 měsíců po odmítnutí ústavem nebyly žalovány, a Ne j vy Š š í s o u ,ci nevyhověl rekursu. 
že pOjišfovna dopisy ze dne 14. července a 16. prosince 1919 náwky ža" 
lobco'vy zamítla, avšak závěry, které z § 19. pOj. podm. vyvozuje žalobce, D ů vod y: 
nejsou odůvodněny. Dle' § 12 poj. pod. musí pojištěnec, udá-Ii Se škoda, Žalovaná strana ve stížnosti vychází z názoru, že se žalobci právního 
z níž vzniká nárok náhradní, do 8 dniI škodu tu oznámiti pojišfovacímu zájmu na hC2Jodkladném zjištění sporného právního poměru nedostává 
ústavu, počítaje ode dne, kdy nehoda se stala, anebo kdy nár.ok náhradní pr,o,to, že je neurčito, zd'a-li vůbec budou proti němu z pojistné události, 
mu by'lopo'vézen. Žalobce sice oznámil, jak nesporno, pojišlovně utopení od něho tvrzené, vzneseny nějaké nároky na náhraelu škody; poněvadž 
dělnic do 8 dnů a pOjišfovna jeho nárok ihned zamítla, avšak žalobce k to- jde o eventuelní budoucí povinnost jeho k náhmdě škcdy, mohl by prý 
muto oznámení ihned povinným nebyl, jelikož právě není jisto, zda nčjaký r'Ozsudek zníti ]JOLIZe podmínečně, co·ž by odporovalo předpisu§ 228 c. 
postižní nárok proti němn bude vznesen. Nevznikl tedy dosud žalobní ř. s. Kromě toho, uede-stává se žalobci 2Jájmu hmotného, jenž je prý ne .. 
n"rok proti němu, tím méně vznikl žalobní ruárok proti pOjišlovně. Tam, zbytným předpokladem žalob určovacích. Tyto právní vývody nasvěd-
kde žalobní nárok nevznikl, nezačala ani běžeti Ihúta promlčeCÍ neb pre- čUjÍ Domu, že žalovaná strana nepojímá správně právní povahu žalob určo-
klusivnl k jeho uplatúnvánÍ. Platí tedy pro žalobce pouze druhá alterna- vacích. Na rozdíl od žaleby na plnění směřuje určovací žaloba k tomu, 
Hva § 12, t. j. povinnost ohlásiti pojišfovně do 8 dml náro;k náhradní {Jde aby žalobce, ve svém právu dotčený, došel výrokem soudním ochrany 
dne, kdy proti němu bude opovězen, kterýžto názor i žalovaná pojišťcvna jeho bez ohledu na eventuelní Iwnkretní nároky, z něho plynoucí; jde tn 
v odpovědi hájí. Poněvadž pak nárok takOVý proti němu nebyl ani vzne- tedy o docílení nálezu čistě teoretického, zda určitý právní peměr trvá, 
sen, ani mu nebyl opovězen, není zde elosud podnětu ku podání žale'by na čili nic. O poclmíncc takovéhoto žalobníha nároku v' § 228 c. ř. s. stano-
pojišfovnu. Oekonomie procesní pak nedovoluie, aby soudu byly před- vené, že totiž žalobce musí míti právní zájem na tom, aby dotyčný sporný 
kládány rozepře ku řešení pouze akademickému, k nimž žádný podnět poměr právní bylcc- nejdříve zjištcn, lze dle P10vahy věci mluviti zpra-
dán nehyl (§ 228 c. ř. s.). O eI va I a c í so u d zrušil rozsudek soudu prvé vidla jen do té doby, d'Okud žalobce nemá možnosti, domáhati se exekuce 
stolioe a uložil mu, by, vyčkaje právomcd, ve věci dále jednal, a o ní schopného nároku konkretního, který mJr dle obsahu určitého právního 
znovu rozhodl. D ů v o' d:\": Soud odvolací, nesdílí názoru prvéh'O soudu. poměru p'Odle jeho, názoru pJoti žalované straně, tento právní poměr po, 
Že žalo,bce měl a má vůbec právní zájem na tom, aby bylo' soudem vy- mšivší, přísluší (§ 409 c. ř. s.). MMe-ii tedy býti žalováno na splnění, 
sloveno, že nehoda, o kterou jde, zahrnuta jest v jeho pOjištění, vychází odpadá z pravidla právní zájem na bezodkladném zjištění právního po-
na jevo již z toho, že nehoda se stala a nahražování škody tudíž s nejvěgi měru, ačkoliv není vyloučena situace, v níž vedle žaloby na plnění právní 
pravděpodobností lze o'čekávati; spomo mohlo by býti pouze, zda-li zá- zájem na samostatném zjišltění trvá dále. Z této. úvahy VY]Jlí'vá, že okol-
jem žalabcův toho vY'žaduje, aby právní poměr určen by) co nejdříve. Ža- no stí, že eventuální budoucl povinnost k náhradě škody není určita, právní 
lobce, vyhovuje podmínkám pO'jišťovacím (§ 12), oznámil nehodu nepro- zájem žalobcův na bezodkladném zjištění nejen není vyloučen, nýbrž 
dlené ža],ované, tato však dopisem ze dne 14. července 1919 odmítla pro- přímo podmíněn, pakliže ovšem ještě jiné okolnosti skutkové jej ospra-
stě, odvolávajíc se na šetření svého úředníka, s případem se zabývati. vedlňují. Po tétostrlánce odvolací soud vším právem poukázal k § 12 a 
Nezbývalo proto žalobci, chlěHi se ochrániti před nepříznivými následky, 19 všcabecných podmínek pojišťovaCÍch a dovodil z nich, že žalobci, ne-
z § 19 poj. poclm. pro něhO' vyplývajícími, než aby domáhal se, a si<ce chtěl-li svého nároku z pojišfovací smlouvy po<zbýti, a chtěl-Ii si zajistiti 
ještě před uplY'nutím naznačené Ihllty promlčecí, zásadního zjištění sou- splnění smlouvy stranou' žalovanou pro případ, kdyby'byl nucen nahraditi 
dem, zda ruči žalo,vaná za eventuelní škodu z nehody či nikoliv. Uplat- škodu z pOjistné události ze dne 1. července 1919 vzniklou, nez'b$'Valo nic 
úovati určité nároky náhradní žalobce doswd nemůže, protože mu nejsou jiného, než žalobou určo,vací domáhati se co nejdříve zjištění, zda-Ii poji-
známy, proto ale nemůže mu býti zabráněno, chce-Ii zjednati si volnost, štění jeho proti násled'kům povinného zákolluého ručení ze smlouvy po-
uplatňovati je proti žalované, budou-li proti němu vzneseny. Kdyby nešlo jiš.fovaCÍ se žalovanou dne 27. dubna 1918 uzavřené zřetelem k p'Ojistné 
tudíž o' nic jiného, než-li, aby žalobce čelil námitce promlčení se strany uelálosti ze dne l. července 1919 jím tvrzené trvá po právu. Právní zájem 
žalované při eventuelnich sporech budoucích, jest tím zájem jeho na ne- žalobcův na tom, aby co nejdříve' by]' Zjištěn tento právní poměr, vy,plývá 
prodleném určení právního poměru, o nějž jele, dostatečně odúvodněn. z počíniÍCní si žalované strany samé před zahájeuím sporu; nebol ozná-
Jsou-li zde náležitosti, aby nárok žalo·bní mohl u·platňován býti žalobou mivši žaJo:bci 'Opětně, že na zamítavém svém stanovisku .oproti ieho ná-
uróo,vací ve smyslu § 228 c. ř. s., pak ovšem jest nutno, má-li spor 1)ýli roku trvá, výslovně ho v dopise ze dne 16. prosince 1919 upozornila na 
vyřízen, r'Ozhodnouti, zda-li a pokud nárok ten věcně jest oprávněn, Se následky, které dle § 19 pOjišlovacích' piO'dm6nekby nastaly, kdY'by do 
zřetelem k tomu, že v poHs!ce o převážení osob u žalobee zaměstnaných 6 měsícil po 'Odmítnutí jeho nároku nebyla podána žaloba. Že se k žalobě 
přes Labe zvlášf zmínka se nečiní. Rozhodnutí to však vyžaduje, aby bylo určovací, o. ni'ž tuto jde, nijakého hmotného zájmu nevyhl'edává, vysvitá 
dopodr'Ohna zjištěno, co bylo meZi stranami ujednáno při uzavření pOji- jasně z ustanovení § 228c. ř. s., ač ovšem nelze pochybovati o tom, že 
šténí. Pr,o,ce:sní soud stolice prvé s okolnoMm; těmi se nezabýval, nemaje ten, kdo má majetkový zájem na brzkém zjištění nějakého- právního pa-
k tomu příčiny při svém nazírání na věc; řízení jím prqveo2né zůstalo měru, má také »právní« zájem na něm. 



506 

659. 

Zákon ze dne 17. července 1919, čís. 421 sb. z. a n. o přeměně obecního 
statku vkmenové jměni obecní. 

O sporné otázce, zda nemovitost byla před knihovním převodem ma
jetkem obecním či majetkem soukromým, nelze soudům rozhodovati v ří
zení dle § 6 zákOna, o sporné otázce, zda byla obecním jměním či obecníL, 
statkem, nepřísluší soudům rozhodovati vůbec. 

(Rozh. ze dne 14. září 1920. f< I 749/20. 

žádost obcc. by převody nemovitostí obecního statku. k nimž došlo 
r. 1916, byly prohlášeny bezúčinnými a by nemovitosti ty byly knihovně 
připsány obci jako kmenové jmění obecní - byla ,o,udy všech tří stolic 
zamHnula. nejvyšším soudem z těchto 

důvodů: 

Podle § 6 zákona ze odne 17. července 1919. čís. 421 sb. z. a n. prohlásí 
knihovní soud na návrh o:bce nebo dozorčího úřadu v řízení nesporném 
za bezúčinné převody nemo·vitostí obecního statkn do vlastnictví podíl
níků, které ,byly vykonány podle smluv a právních jednání nzavřených 
po 1. srpnu 1914. Prohlášení bezúčinnosti v řízení nesporném podmíněno 
jest tedy 'ÍÍm: že jest nesporno nebo prostředlky nesporného řízení bylo 
zjištěno, a) že j'de o' nemovitosti, které přcd převodem byly statkem obec
nim ve smyslu obecních zřízenI; _ b) že byly nemovitosti obecního 
statku převedeny do vlastnictví dosavadních podílníků; - a c) že se tak 
stalo 'podle smluv a právních jednání uzavřených po 1. srpnu 1914. Tam. 
kde nejsou na iisto postaveny veškeré tyto náležitosti, nelze v řízení ne
sporném učiniti výr'Ok ,,lle § 6 dotčeného zákona. V případě, o který se 
jedná. jest spornou otázka, zda nemovitosti, o které jde. byly dříve, n'éž 
převedeny byly na nynější vlastníky, statkem obecním. Obec to: tvrdí. ,ale 
knihovní vlastníci uvádějí. že nemovitosti, o něž ideo neby,ly nikdy obec
nim statkem. nýbrž vždy soukromým vlastnictvím jednotliv}'ch staro
usedliků, ač kniho'vně byly připsány obci; v listině ze dne 11. března 1916 
oběma stranami podepsané pak bylo ,prohláŠeno, že ve skute-čnosti uŽÍvaji 
dotyčných částí lesa od nepaměti bezelstně, nerušeně a výhradně vlastnlci 
usedlostí v listině uvedených jako po'tomci a právní nástupci svobodných 
cbodských starousedlíků. berouce z nich od n"'Paměti užitky. osazujíce 
lesy, kácejíce stromy a užívajíce jich pro svou potřebu nebo prodávajíce 
je; pročež nabyJi práva vlastnického vydržením a ,obec uznává toto právo 
vlastnické z důvodu vycdrženÍ. Rozhcidovati o tom, je-li Mbo byla-li ne
movitost, knihovně obci připsaná. statkem o.becním ve smyslu obecního 
zřízení (zde § 70 českého 'Obecního zřízení ze dne 16. dubna 1864. č. 7 z. 
z.). soudům vúbee nepřísluší; nepochybil tudí'ž ,('ud okresní dotázav se 
v té příčině zemského, správníh·o výbom jakožto úřadu zajisté příslušného 
a povolaného. Tento však oznámil. že nemůže přesně 'Odpověděti, zda les, 
o nějž jde. byl před rokem 1916 (kdy vykonán převod knihovní) obecním 
statkem čili nic, poněvadž otázka ta, jež byla po řadu let sporne'll, nebyla 
instančně rozhodnuta, n$rbrž rozřešena smlÍrný'ill jednáním, které okresní 
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zastupitelstvo schválilo po rozumu §§ 96 a 97 obec. zř.; poukázal 
k tomu, že zbytky lesa náležejí obci jako obecní j měn í: - a dodal, že 
mělo-li by se na jisto postaviti, zda lesy byly dříve obecním statkem ve 
smyslu §70 Db. zř., lllUSi].O by otázku tu v prvé instanci rozhodnouti ny,
nější obecní zastupitelstvo a vyrozuměti veškeré interesenty o: SVélll roz
hodnutí písemně, aby tito mohli si případně stěžovati k vyšším autonom
ním instanCÍm. Poněvadž tedy není zjištěno, že lesy před knihovním pře
vodem z roku 1916 byly statkem obecním, - a sporná otázka, zda byly 
majetkem soukromým! neb obecnÍ'.rn, v řÍ'zeni nesporném, ~ případná 
otázka další, zda bycly obecním jměním či obecním statkem. soudy vůbec 
řešena býti nemůže. --' nebylo dle toho, co vÝše uvedeno, již z toho'lo 
důvodu možno učiniti v nespOrném řízení prDhlášení podle § 6 zákona ze 
dne 17. července 1919, čís. 421 sb. z. a n. a byl právem zamítnut návrh 
obce k tomu směřující. 

Čís. 660. 

Nařízení ze dne 25. června 1920, čís. 409 sb. z. a n, o odkladu exekuce 
vyklizením. 

Odložiti lze nejen exekuci již navrženou, nýbrž i el<ekuci. hledíc k exe
kučnlmu títulu a započetí stěhDvacího termínu, teprve hrozící. 

(Rozh. ze dne 14. září 1920, R I 765120.) 

,MajUel domu vymohl si proti nájemníku vykonatelnou soudní výpověď 
z bytu k terminu srpnovému 1920. Due 2. srpna 1920 podal nájemník návrh, 
by mu by! povo.[en odklad exekuce dle nafí.zení Č. sb. z. ano 409i1920. 
Majitel domu do té nežádal o povolení exekuce vyklizením. Zádost ná
jemníkova byla s o u od e m p r v é s tol i c e zamítnuta pro předčasnost. 
Rek u r s II í s 00 u d odklad exekuce povoHl. 

Ne j vy Š š í s () li d nevyho'věl dovolacímu rekursu. 

Dů v o.d y: 

PředeV'ším dlužno ,rozřešiti otázku, zda dovolací rekurs jest hledíc 
k ustanovení § 527. odstavec druhý c, ř. S. (§ 78- e'x. ř.) vůhec přípustným. 
OdP;IlVěď na tuto otázku zní kladuě. Návrh na owklad exekuce vrácen byl 
prvou stolicí navrhovatelům jako předčasný i rekuTSním soudem uzn,án 
však již nyní za přípustný a u[ožero dúslednč prvé stolici. hy O. návrhu 
dále po zákonu íe,dnala. ZměněnD tudíž rekursním soudem usnesení prvé 
stolice v ten rozum, že, $e návrh ~na suud přijímá, v tomto směru nebude 
se na prvé stollci znova je,dllati a rozhDdovati a jest proto po' této stránce. 
která na ten čas jedině přichází v úvahu, dovolací rekurs p,řípustným. 
Ve věci samé nelze dovolacímu stěžovateli dáti za pravdu. I pro Dbor 
exekučnlho řádu jsou v theorii i praxi zastanci názoru. vedle něhož lze 
žádati za odklad exekuce teprve jen hrozící. ježto exekuční řád takovéto 
návrhy nikde nevylučude. Tím spíše však nutno takovéto návrhy, připu
sti,ti na podkladě nařízení vlády republiky Československé ze dne 25. 
června 1920, čís. 409 sh. z. a n .. uváží-li se účel tohoto nařízenÍ. Jím má 
povinný chráněn býti před vycklizením najatýoh nebo používaných míst-
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nnstí, když by bez své viny neměl jiné přiměřené' náhrady a když hy 
následkem toho bez odkladu exekuce zůstal bez přístřeší. Přístřeší jest 
tak nezbytn(}u živ(}tní potřebou, starost a péče o přístřeší je ta.." nalé
hav(}u, že nelze za dnešniho n(}torickéh(} nedostatku bytů žádati na po
vinném, &by čekal, jak se pronajímatel, mající po ruce exekuční titul, za
cho-vá, aby náhodě ponechal, zda v bytě zůstane, či zda octne se na ulici. 
Při t(}m musí povinný podtati jednak s tím, že pronajímatel bude před,
pisem § 575, odstavec třetí, c. ř. s. nutkáu k tomu, by a to v krátké době 
() exekuci zažádal, jednak s tím, že povinný dozví se o pov(}lení exekuce 
teprve, až výkonný .orgán k vyklizení se dostaví a je, nejsa oprávněn 
bez scudníbo poukazu ve výkonu exekuce ustáti, také skutečně provede. 
Praví-li se tudí:ž v nařízení, že exekuční soud může odložiti exekuci, 
dlužno tomu rozuměti tak, žc soud, který již exekučním soudem se. stal 
nebo jako budoucí exekuční soud přišel by v úvahu, mÍlže ua návrh .od~ 
ložiti exekuci již povolenou nebo: bezprostředně rx(}zící. Posléz řečený 
případ bude zde tehda, když jest z,de exekuční titul k vyklizeni a započala 
jlit lhůta k vyklizení. Dle této doby posuzuje se pak otázka, zda povinný 
bez své viny neopatřil sobě jiné přiměřené náhrady. Vdaném případě 
má pronajímate! proti nájemcúm vykonatelnou soudní výpověď z bytu, 
výp'Ověď zní k terminu srpll(}vému 1920 a návrh na odklad exekuce podán 
dne 2. srpna 1920, tedy při započetí lhůty stěhovací. Právem uznal ludíž 
rckursuí soud, že návrh nelze pro domnělou předčasnost odmítati. 

Čís, 661. 

Služební smlouva ve -smyslu zák(}na o obchodních pomocnicích (ze 
dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř, zák.) mf,že přijíti k místu dle § 863 (}bč, zák, 
také konkludentním jednáním stran, 

<~ozh. ze dne 14. zMí 1920, Rv I 367/20.) 

Místní hospodářská rada v K. prodávala po nčkolik mčsíců lidové 
prádlo a obIcky, po kterouž dobu- hyl u ní zaměstnán jako příručí žalobce, 
zaměstnaný jinak v obchodě Františka N-a,člena zmíněné hospodářské 
rady. Plat dostával ža~obce p(} onu dobu od hospodářské rady; k nemo
ecnské pokladně přihlášen nebyl. Dne 15. března 1919 dostal žalobce vý
pověď ku dni 1. dubna 1919; dnc 6. dubna 1919 sc roznemohl a byl léčen 
po ·ďelší dobu. Žalobu jeho, by mu hospodářská mda nahradila šk(}ďu, 
vze'šloll nedodržením čtvrtletní výpovědi~ a vSrlohy spojené s nemocí, 
pro c e sní s o udp r v é s t o I i ce zamítl. D ů vod y: Jest nespomo, 
že místní hosp'Odářská rada v K. po několik měsíců se ziskem prodávala 
lido-vé prrudlo a obleky, provozovala tudíž obchod ve smyslu čl. 1. zák. 
o obchodních pomocnících. Ježto ho'Spodářskárada nemůžc býti pova
žována za stMní ústav ani za státem spravovaný fond, j-est patrno V'zhle
d'em k ustanovení čl. 4. zákona ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák., že 
na zaměstnance její lze obdobně použíti pouze ustanovení čl. 3. cit. zák., 
spočívá-li jejich' služehní poměr na soukromoprávní smlouvě. Ježto ne
s!l(}mým přednesením stran bylo zjištěno, že žalobce skutečně v pr-o,dejně 
místní hospodářské mdy vykonával práce p-říručího, závisel osud ža
I(}by na tom, zda žalobci se podaří dokázati žalobní tvrzení, že jeh(} slu-
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žební pemer spočívá na soukromoprávní smlouvě. Tento uůkaz se žalobci 
nezdařil, j-ežto výpověďmi svědků nebylo prokázáno, že by mezi stranami 
byla ujednána služební smlouva, rovněž v zápisech hospOdářské rady není 
usnesení 'O takové smlouvě. Žal(}bce zůstal ve službách Františka N-a, 
a byl jím pouze »půjčen" hospodářské radě, zůstav ve smluvním poměru 
p(}uze vúči tomuto. Není tudíž třeba zabývati se otázkou, zda žalobce 
do-stal platně ve smyslu zákona výpovčď ku dni 1. dubna 1919. Nemo
censké pojištění bylo pak věcí jeh(} dosavadníh'O zaměstnavatele Fran
tiška N-a. O d vol a c í s o u d ncvyhověl odvolání v po,dstatě z dů
vo cr ů s'Oudu prvé stolice a dodal: V tom, že bylo žalobci poukázáno mě
síčnč 300 K, nelze spatřovati pedekci služební smlouvy mlčky nastalou 
po rozumu § 863: (}hč. zák., nýbrž toliko odměnu za práce žalobcem v pro
dejně žalované strany skll'tečně konané. Z přiHmání slU'žeh a odměňování 
jich neplyne ještě niktemk sám seb On služební poměr, na nějž vztahovati 
jest předpisy zákona ze dne 16. ledna 1910, čís. 20 ř. zák., k tomu jest 
třeba smlouvy, a té zde nebylo. 

Ne j v y Š š í s 10 II d zrušil rozsudky ohon nižších sondů a vrátil věc 
soudu prvé stolice, by jl znovu projed.nal a rozsoudiL 

Důvo,d y: 

Odvolací soud potvrdil f(}zsudek soudu- procl'sníh(), jímž žaloba byla 
zamítnuta, vycházejc ve shodě se soudem stolice prvé z přcdpokladu, že 
žal'Obce nehyl ve služehnlm poměru k žalované okresní, pokud se týče 
k místní hospodářské radě v K" kdyžtě ani jelden ze slyšených svědků 
neuvedl skutkovych okolností, nasvědčujících tomu, že mezi stranami 
hyla u Jed n á n a služební smlouva a !aképředložené zápisy neobsa
hují u sne sen í ,o: takové smlouvě. Zcela správně vyložil soud st(}lice 
p:rvé, že na sporny poměr služební byl'o by použíti předpistl zákona () ob
chodních pomocnících ze dne 16. ledna 191.0, čls. 20 ř. z,ák. Zákon ten ne
vyžaduje Pf(} zalo·žení služebnlho poměru žádné zvláštní formy, platí tedy 
v té pří-čině všeobecná ustanovení zák'o:nná, i dlužno tvrditi, že slu·žební 
smlguva ve smyslu zákona o obchOdních pomocnících nemusí býú uza
vřen~a výsJ'Ovně, nýhrž že můžc přijíti k místu také dle § 863 ohč. zák. 
konkludentním jednáním stran. Skutková zjištění mzsudku prvého soudu, 
v odvolacím řízení změny nedoznavší, že žalobce v prodejně místní ho
s\lodářské rady v K. skutečně v y k on á val práce příručíh(}, .- že 
mf st n í h O s p o- d á- ř s kár a d a vyplácela mu mesíční plat 300 K, _ 
ve spOjení se skutečností, že protokol o zasedání místní hospodářské rady 
ze dne 21. hřezna 1919 obsahuje zápis toho zuení, že »záležil-o:st pana J. 
(žalobce) a pana S., kteří jsou zamčs~náni V prodejně, vyřízena tím, že 
se sdělí panu J., že nemúže činiti ž,;,d'nýc'h niÍmitek pr(}ti výpo'věďi ,(pro
puštění), Merá se tímto na 14 dnů potvrzuďe", - nedop(}uštěj.í pochybo
vati o tom, že žalo.bce s věd(}mím a za soublasu .povolaných zástupců 
místní h(}spodářské rady konal v obchodním podniku této služby kupecké 
třehá snad jen výpomo-cné, - že tedY mezi nimi trval poměr služební ve 
smyslu § 1 zákona n obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1919, čís. 20 
L zák., hy! ne výslovným ujednáním, tož přece ml-oky (§ 863 obč. zák.) 
založený. Výtka činěná dovolatelem opačnému právnímu názom soudu 
odvolacího (§ 503 čís. 4 c. ř. s).jest tedy 'oprávněna. Tomu není na zá-
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vadu předpoklad soudu prvého, že žalobce zůstal »ve sm:yslu právním<~ 
ve službách Františka N-a a byl pouze přechodně, dokud se prodávalo 
přidělené oděvní zboží, sV}Tm zaměstnavatelem »propůjčcll« místní ho
spodářské radě, poněvadž to nikterak nevylučuje, že žalobce byl zároveň 
t a k é ve službách místní hosp'odářské rady. Názor prvního sondu, že 
žaIobce byl p o II z e vúči Františ:ku N. ve smluvním poměru služebním, 
jest 'dle toho, co uvedeno, nesprávný. Soud' první stolice však vycház~je 
z tohoto. mylného názoru nepokládal za poHebí zabývati se otázkou, zda 
žalobce dostal od mís t n í h o s p o' dá ř s k éra cl y platně ve smyslu 
úkona o obchodnÍCh pomocnících (po případě ve smyslu nařízení ze dne 
9. ledna 1919, čís. 15 a ze dne 28. února 1919, čís. 108 sb. z .a n.) výpověď 
ke dni 1. duhna 1919, a řešil otázku nemocenského, pojištění také jen 
s onoho nesprávného hlediska právního. Řízení v první stolici zůstalo 
tedy kusým a poněvadž soud odvolací nezjednal v tom směru nápravy, 
ač žalobce již v odvolacím spise vytýkal v podstatě totéž, co nyní uvádí 
v dovolání, stíženo jest touž vadou i řízení odvolací (§ 503 čís. 2 c. ř. s.). 

Či •• 662. 

POjistka, již dle pOjišťovacích podmínek lze postoupiti, zastaviti nebo 
zciziti jen se soublasem pojišťovatele nebo pN níž jest mu dle pojišťova
cích podmínek vyhrazeno právo, zkOumati oprávněnost majitele pojistky, 
není cenným papírem majiteli svědčícím. 

(RC'lh. ze dne 14. září 1920, Rv I 372/20.) 

Ža,lovaná pOjišťovací, společnost uzavřela r. 1899 s Bedřichem B. po
ji'šťovací smlouvu, zavázavši se vyplatiti mU' POjištČll:fr peníz nejpoz,ději 
dne 4. března 1919, pO' případě ph dřívějším jeho úmrtí. Všeobecné po
jišťovací pod:'mínky stanc·vily mimo jiné, že kll' převodu. zástavě nebol pro
deji pOjistky osobě třetí iest třeba souhlasu ředitelství (§ 2), a že poji
štén~T pcní,z jest, není-li v polici pojišťovnou uznána jiná osoba za opráv
něnou, vyplatiti majiteli police, jenž pcldádá se za oprávněna a jehož legi
timaci pojiŠťovna jest oprávněna zkoumati, nejsOuc však k tomu l~ovinna 
(§ 9). POjištěný Bedřich B. stal se ve světové válce nezvčstným. Zalohce 
_ osoba to pojištěnémucizi - domáhal se na pojišťovně vyplacení poji
štěného peníze, tvrdě, že pOjistka byla mu r. 1910 předána nyní již ze
mřelým otcem pojištěného. Pojišťovna výplatu odmítla opírajíc se o nve
dené poiišťovací podmínky. Žaloba proti pnHšťovnč byla s o u d y vše c h 
tř í s t O' 1 i c zamítnuta, Ne j v y Š š í m s o u c1 e m z těchto 

dlLvodú: 

Dovolatel trvá na svém názoru, že pojistka, o kterou jde, jest papírem 
na majitele znějÍcím a že hu pouhé držení jej'í k přijetí pojistné sumy 
opravňuje. Právní povaha papíru majiteli znějícíhc' nese ovšem sebnll. že 
dle obsahu jeho závazek jím založený má hýti doručiteli plněn, tak že 
již ta okolnost, že domčitel papír v rukou má, ho legitimuje a opravňuje 
plnění ž{Udati a přijmouti, aniž by byl povinen dokazovati, že mu byl papír 
postoupen {§ 1393 obč. zák.). Avšak v tomto případě byla tato práva 
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z povahy papíru majiteH znějÍcího plynDucí podmínkami k p,ojistce pnpo
jcnými obmezena a tc' jednak odstavcem 2. §2, dle kterého jest v postupu, 
zástavě a prodeji pOjištění třetí osobě pc,třeba svolení ředitelství žalované 
společnosti, jednak stanovením § 9, dle nčhož jest žalovaná společno'st 
oprávněna zkoumati legitimaci majitele pOjistky. Tčml!o ustanoveními 
ztrácí sporná pOjistka' právní povahu papíru doručiteli znějícího i kdyby 
jinak za takový pokládána býti niohla. Názor d·ovolatelúv, že ustanovení 
§ 9 podmínek obsahuje jen všeobecně platnou právní normu, ,Ue které 
plnění obmyslného dlužníka závazku nezbavuje, nelze sdíleti neboť ža
lovaná společnost si vyhradila v 'tomto §u právo, zkoumaÚ legitimaci 
beze všeho cbmezení, tedy v každém případě, nikoli jen v případě obmy
slnosti, a jest jí tím ponecháno na vůli, chce-li tohoto práva použíti čili nic. 
Rovněž nelze sdíleti názor dovolatelův, že sr obě shlora citovaná ustano
vení pOjišťovacích podmínek odporují. Žalo'bcc udává, že mu pojistka 
byla odevzdána Vilémem B-em, otcem pOjištěného Bedřicha B-a. Ne.byl 
tedy phodně z pOjistky oprávněn žaLobce, nýbrž Vilém B. a není také 
spom o' tom, že převod pojistky na žalobce se stal bez svolení žalované 
společnc'sti. Za těchto' okolností byla žalovaná spole.čnost tlm sllíše opráv
něna použíti ustanovení § 9 podmínek a zkoumati žalobcovu legitimaci a 
lze dů'vodně míti za to, že by sotva na tomto svém právu trvala, kdyby 
k převodu pojistky na žalobce byla ,dala své svolení. Ohě us'tanovení 
si tedy neoďpcrují, n}Tbrž vzájemně se doplňuj,í. 

Čis. 663. 

Nelze mluviti o lichvě, dal-Ii si věřitel na úhradu své ohrožené pohle
dávky postoupiti o něco vyšší pohledávku dlužníkovu. 

(Rozh. ze dne 14. zMí 1920, Rv I 388/20.) 

ProH směnečnému platebnímu pHkazu na 300 K podali žalovaní ná
mitky, v nichž uplatňovali proti směneční pohledávce započtením pohle
dávku, která jim vznikla tím, že žalobce, využívaje jejich peněžní tísně, 
dal si J. 1918 posk}"tnouti na úhradu své pOhleclávky 1030 ,K pohledávku 
žalovaných proti firmě G. ve výši 1300 K, již pak zcela vydobyl, a že si 
dal kromě t'Oho již dříve pos:kytncuti odměnu 100 K za zjednání zápI!jček, 
tvrdíce, že jednáni žalobcovo směřuie proti § 1 zákona o' líchvě, čís, 
275i1914 a že tudíz mohoU' dle § 7 cit. ZClk. požadovati vrácení příslušnýe!, 
peníZI!. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e uznal započítávanou pohle
dávku a platební příkaz zrušil. D ů vod y: Jednáni žalující strany má 
všechny známky lichvy dle § li zákol'la ze dne 12. října 1914, čís. 275 
ř. zák. a žalovaná strana proto dle § 7 téhož zákona právem požado'rati 
mllže vrácení příslušných obnosů, byť i stMní zastupitelství k trestnímu 
stíhání žalobcovu se nerozhodlo. Příslušející jí takto protipohledávku 
mť1že strana zalovaná právem započtením namítati a poněvadž tak uči
nila, pominul žalobní nárok dle § 1438 obč. zák a platehní, příkaz musil 
býti zrušen. O d vol a c í s o u d ponechal směnečný platební příkaz 
v p,latno'sti. D ů vod y: Nelze nazvati UehvoU', da-li si věřítel na úhradu 
své ohrožené pohledávky postoupiti pohledávku, dlužníku proti třetí 
osobě i ve větší výši příslušející. Vždyť nedostalo se mu tím hotového 
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zaplacení, nýbrž pou!i[-možnosti, že mu snad 'tato osoba třetí zaplalí. 
Když pak na pnstoupenou pohledávku žale,bee skutečně obdrrel celý 
obnos, na který zněla, nelze v tom, že si ponechal i část, jeho pohledávku 
převyšující, spatřovati trestní jednání, zavazující věřitele, aby dlužníku 
odvedl, pokud se týče súčtoval to, o co za postcupeuou pohledávku více 
obdržel, než činí jeho pohledávka za žalovaným. Postup takový, který 
se stal p o poskytnutí zápůjčky, nemohl míti na poskytnutí zápůjčky 
vUvu, a nelze tu již pr,oto' o žádné lichvě mlnviti. Též to, že si věřitel dal 
zaplatiti i za různé cesty, které v dlužníkově zájmu konal, a že si i za 
opatření zápůjčky jisté částky srazil, pokud se týče zaplatiti dal, nedo
kazuje, vzhl-edem k ckolnostem, za jakých se to' stalo, a vzhledem k tomu, 
že v době té přece ještě nevěděl, že mU nějahi pohledávka bude postou
pena, že tu bYl čin lichevní a že hy žalovaný byl oprávněn nyní částky 
ty si srážeti z nového svého ,dluhu. Vždyf 100 K: za opatření zápůjček 
není v"S'hodou pe nežitou, která by byla v patrném a nápadném nepoměru 
k poskytnutému tehdy úvěru. 

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

Důvody: 

Žalobce, převzav pohledávku proti firmě Jan O. a spo!. na úhradu své 
pohledávky, vzal tím záro'i'eň na sebe závazek, vy;brati postoupencu mu 
p'Ohled~vku, z čehož plynul další jeho závazek, poscókati žalovaným se 
splacením dluhu, až by huď byl pohledávku u' firmy Jan O. vyhral, aneb 
až hy se bylo ukázalo, že pohledávka ie nedobytna. Přebytek, o který 
rostoupenápohledávka převyšo'i'ala dluh žalovaných a který žalobce 
mohl vyzískati, byl tudíž odměnou za to, že žalobce pohledávku za firmou 
.lan O. ku vybír'ání převzal a do té doby žalovaným se splacením čekal. 
Jelikož v přebytku 270 K podle tvrzení žalovaných obsažena jest též 
náhrada za cesty žalobcovy a jelikož žalobce nemohl ani s určitostí na 
to počítati, zdali se mu podaří celou pohledávku u firmy Jan O. vydobýti, 
nelze tuto 'Odměnu za převzatý závazek pokládati za přílišnou a nelze 
tudíž říci, že by byl mezi plněním ža,lobee a vzájemným plněním žalo'i'a
ných takový nepoměr, který by pOdle § 879, čís. 4 obě. zák. činil postup 
pohledávky neplatným. Že žalovaní zústali z původní zápůjčky žalobci 
zavázáni až do zaplacení dluhu, nerozhoduje, poněvadž se tím vyduby
telnost postoupené pohledávky jinak nezvýšila. Také provise 100 K, kte
rou si žalobce dal od žalovaných za poskytnutí zápú,ičky slíbiti, nebyla 
přílišnou. Dlužno tu přihlížeti k nebezpečí možné ztráty, které žalobce, 
poskytnuv žalovaným úpůjčku, na sebe vzal, neboť žalovaní sami udá
vají, že hyli odkázáni pouze na plat prv žalovaného a že jeho plat byl 
zástavními právy" zatížen až pn část z exekuce vyňatou, a k tomu, že ža
lobce, při, poskytnutí půjčky nevěděl, že mu později bude 'postoupena po
hledávka a že tím n3'bude větší. jistoty. 

Čis. 664. 

Vstoupila-li na místo pohledávky z obohoduiho spojení pohledávka 
z novac~, nevztahuje se k ni předpiS § 1 nařizeni ze dne '1. dubna 1919, 
čís. 167 sb. z. a n. 
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BstauQveui-i§ -6- zákona- ze dne 10. dubna 1919; Čís.- -187 -5h. z. a ll., jest 
i tehdy použíti, když věřitel bydli mimo oblast Československé republiky. 

,(!~ozh. ze dne 14. září 1920, I\v I 424;20.) 

Žalující haličská firma ujednala dne 2. ledna 1919 se žalovanou praž
skou firmou, by vzájemný obchod bYlI stornován proti tomu, že žalovaná 
strana splatí žalující straně zadržený pentz ca 10.000 K nejp'ozději clo 30. 
clubna 1919. Ježto žalovaná tomuto závazku nevyhověla, domáhala se 
žalující, by jí zaplatila uvedený peníz v měně čcslwslovenské. Pro c e sní 
s o udp r v é s t o I i c e žalobu zamítl. D ů vod y: Žalovaná zavázala 
se k plnění zažalovaného peníze v době, kdy v nástupních státech platHa 
dosud měna rako.uská. Nařfzenrrn ze dne 1. dubna 1919, čís. 167 sb. z. a n., 
ln~lo stanoveno, že účty, jichž majitelé jso,u na území bývalého R.akouska 
a Uherska mimo obvod Cesk'Oslovenské republiky, dlužno uzavříti k 2l!. 
únOru 1919 a výplaty z nich nesmí se státi v okolkovaných hankovkách 
česk'oslovenských. Nařízení toto bylo výslovně zachováno v platnosti 
§em 6 zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n., jenž stanoví, že 
závazky, znějící na koruny rakousko-uherské měny, které jsou splatny 
v cblasti Ceskoslovenského státu, platí se v korunách českoslo'venských. 
Znění »splatny v oblasti« nasvědčuje nepoehybně tomu, že příjemce musí 
bydleti v oblasti Ceskosl'ovenské republiky. Správnost tohoto výkladu 
vyplývá nejen z účelu zákona, nýbrž i z druhéh;o odstavce § 1 nařízení 
ze -dne I. dubna 1919, čís. 167 sb. z. a n. Ceskoslovenská vlida nezamý
šlela přece v § 6 zák. bezpodmínečně prohlásiti, že českoslo'venské ko
runy mají touž vnitřní hodnotu jako koruny ostatních nástupních států 
a že dlužníci bydlící Ve státu Cesko,slovcnském mají pLatiti věřitelům, 
bydlícím v jiných nástupních státech,. své závazky ve slej'něm počtu čsl. 
korun, na nějž zněl závazek v korunách rakouských. Žalobce nemůže se 
proto již z te-hoto důvodu domáhati splnčnÍ v korunách československ}·ch. 
Kromě toho nemúže poiadovati žalobce něco vke, nežli sám splnil. Plnilt 
v neokolkovaných rakousko-uherskýcb korunách, jež jsoll dosud zákon
ným platidlem v tlaliči, majice nyní kurs vůči čsl. kcrunám asi 55 : 100, 
čímž žalobci by se dostalo neoprávněného zisku. U d v -o 1 a c í s o u d ža
lobě vyhověl. D ů vody: Nařízení ze dne 1. dubll" 1919, čís. 167 sb. z. 
a n., vydáno bylo na podkladě rámcového zákona ze dne 25. února 1919, 
čÍs. 84 sb. z. a n., jimž byl finanční ministr zmocněn, ahy provedl naříze
mmi okolkování bankovek a soupis majetku pro uložení dávky z ma
Jet~u. Y tomto_ přípa.dě mluví se o účtech pouze v §§ 3 a 5. ,~, 3 týká se 
pravmho pomeru statu k rakousko-uherské ,bance a jest tudíž pro tento 
s~or bezv1TznamnJ'r. § 5 stanoví, že všechny peně'žnÍ vklady {na vklad
~~ch ~níži:~ch, poukázkách, bětnych' učtech, nczúročitclných depositech, 
zlrovych llctech a pod.) u peněžních a jiných ústavů a banko,vních domů 
dále po~í1y člen~ké a z'wvodní u společenstev, družstev, spolků a p.a ne~ 
kmhovllI pohle.davky mllsÍ býti přihlášeny. Může se tudíž uzavření účtu 
p~ede~sané nařízením, vztahovati p'ou~e lla tyto účty při peněžních a ji~ 
nyoh ustavech a bankovních domech. Ze Se nevztahuje na všechny mimo·
knihovní pohledávky, uvedené v § 5 rámcového zákona, vyplývá jasně 
z ustanovení čl. 2 h) nařízení ze dne 10. dubna 1919, čís. 185 sb. z. a n., 
podle něhož povinny jsou k přihlášce ne knihovní cl; pohledávek pouze 
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osoby íysické a podle něhož osoby lysické, 
si ti svúj majetek v tuzemsku vyjma krá t k o dob é pol e dá v k y 
vy p 1 y v a j í c í z nor m á 1 n í h o' s poj e n í ob c hod n í ho, Vyplyvá 
to dále z toho, že v § 2 rámcového zákona prohlašují se okolkované ko
runy za jediné platidlo s nucenym o~během, kdežto nařízení ze dne L dubna 
1919 zapovídá vyplatu účtů věřitelů bydlících v cizino v těchto bankov
kách a přes to ničeho neustanovuje o tom, že se splatuost podobnych po-
hledávek prodlužuje a na jak dlouho; a dále z toho, že podle tohoto na
řízení mohou se převody díti pC'uze na účty téhož druhu. Otevření a ve
dení běžnych účtů a účtů žírových u peněžních ústavÍ! sleduje to·tiž v první 
řadě ten účel, aby se oběh hotových peněz pokud možno 'omezil, a proto 
se mají pro podobné p'Ohledávky otevříti zvláštuÍ kOllta a navzájem, poku:d 
to vhodno, se kryti. Kdy'by se mělo nařízení vztahovati' na všechny ne
knihovní pohledávky, bylo by to musilo by ti jasněii vyjádřeno, ježto 
pí-ece mnozí lidé o svych dluzích a vzájemných pohledávkách neved'Ou 
ÚČtll, ani vÍ!bec záznamů. Nařízen! ze dne L dllblla - 1919, čís. 167 sb. z. 
a n. neplatí tudíž pro pohledávku zažalovanou. Podle:; 6 zákona zlO. 
dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n., jest platiti pohledávky, znějící na raloouslm
uherské koruny v korunách československých a jest pří tom podtatí jednu 
korun;]če"škc-slovensku za jednu koruml rakousko-uherskou. Tomuto před
pisu nelze již podle vlastního významu slov v jich souvislosti {§ 6 obě. 
zák.) přikládati jiného smyslu, než že pohledávky, jichž místo platební 
leží na území československé .repuohUky, každý dlužník každému věřiteli, 
tudíž ve smyslu § 33 obě. zák. též věřiteli, bydlícímu v cizině, má platiti 
v korunách československych. Ježto· žalovaná má své sídlo· v Praze a 
ježto nevyšlo na jevOo, že bylo ujednáno jiné místo plnění, plati pro žalo
vanou stranu po.c]!Je čl. 324 a 325 obch. zák. jako místo plnění Praha, a te
i v tom případě, kdyby žalovaná strana měla platiti zástupci žalobcovu. 
K vyvrácení právního názoru, vysloveného soudem prvé stoHce, že by 
žalovaná byla lim poškozena, že by platila v československych korunách, 
třeba poukázati k tomu, že zavedením korullY československé nezměnila 
se ani 'kovová ani měnová hodnota 'koruny, 'žle koruna ste,jně lako dříve 
zůstala koruno·u a že se 'Od staré rakousko;-wherské koruny' liší pouze tím, 
že nese československy kolek, takže žalovaná vrátí jen to, co skutečně 
abdržela. Okolnost, že kursovní hodnota československé koruny v po
měru k polské stoupla, je náhoda, jež nastala ve jmění žalobcově a z které 
tudíž žalovany potud nemůže pro sebe ničeho odvozovati, pOkud nějaké 
škody neutrpí. 

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

Důvody: 

Rozhodllým pro tento spor jsou dvě o-tázky, totiž: 1. zda k zažalované 
pohledávce vzlahuje se předpis § 1 nařízení vlády republiky Ceslmslo
venské ze dne 1. dubna 1919, čís. 167 sb. z. a n., čili nic, 2. zda ustano
vení § 6 zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n. lze i tehda po
užiU, když věřitel bydlí mímo oblast čsl. republikY. Naproti -tomu jest 
zcela lhostejno, zda by žalovaná firma, jsouc vázána platiti v Kč, byla 
pc'škozena čili nic, poněvadž není věcí soudu, by mimo meze, vytčené 
zákonem, chránil zájmy tuzemců v jich hospodářskych a právních stycích 
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s cizozemci. K čís I u 1. K' této otázce d·lužno odpověděti záporně. Jest 
nes]lorno, že dne 2. ledna 1919 došlo mezi stranami k dohodě, kten}u celý 
nevyřízeuÝ obchoď hyl stornován a žalovaná strana se zavázala, že splatí 
žalujíCÍ straně zadržený peníz ca 10.000 K nejpozději do 30. dubna 1919. 
Nesporno též, že dne 13. ledna 1919 žalovaná strana přes!1ě Vyúčtovala 
žalující straně, co jí dluhuje, vyká za vši, že jest povinna zaplatiti jí 10.632 K 
50 h. Stornem nevyřízeného obchodu a převzetím závazku, posléz řečený 
vyúčtovaný peníz ",platiti, nastala novace ohledně posavadního právního 
poměru stran. Nešlo na dále o pohledávku z obchodního spojení, nýbrž 
o pohledávku z dohoďy stran'- K této jednotlivé, osamocené pohledávce 
shora naznačené' naříz.eni se nev-z'tahuje. Jím postiženy jsou účty, to jest 
seskupení poh-1cdávek a protipohledávek, ježto jen v tomto případě lze 
mluviti o uzavření účtu, jak oním nařízením jest přede-psáno. Poněvadž 
v -tomto případě v době, kdy nařízení nabylo účinností, o otevřeném účtě 
nemohlo, býti řeči, jest zcela lhostejno, zda nařízení vztahuje se i na jinaké 
účty, než na které je omezuje soud odvolací. 

Kč čís 1 u 2. Stanoví-li se v § 6 zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 
sb. z. a n., že závazky znějící na koruny rakousko-uherské měny, které 
jsou splatny v ooblasti Ceskoslovenského státu, platí se v korunách če
skoslovenských, opa'kuje se tím jen zásada, vyslovená v čl. 336 obch. 
zák., pokud se týče v §§ 905 a 1420 obč. zák., dle níž co do. měny roz
hodnym jest v pochybllosti splniště závazku. Tato zásada dle čl. 325, 
odstavce druhého obch. zák. zůstává v platnosti i tehda, když dlužny 
peníz zasílá se dle prvéhO odstavce téhož zákonného předpisu na místo, 
různé od splniště závazku. Těžiště ustanovení § 6 zákona ze ·dne 10. dubna 
1919, čís. 187 sb. z. a 11. spočívá v dalším předpisu, vedle něhož počítá se 
v těchto příp·a,dem jedna koruna československá za jednu korunu rakou
sko-uherskou. Tento zákonem stanovený poměr obOjí měny platí, an zá
kon nerozeznává, ,a splatností peněžité}JQi závaz.ku míní se místo splnění pro 
vš.echny případy, k nimž vztahuje se zásada, převzatá do § 6 cit. zákona 
z čl. 336 obch. zák, pokud se týče z SS 905 a 1420 ohč. zák. Snaží-li se 
tudíž dovolání vyloučilti použitelnost zákonné relace pro všechny případy, 
kde peníze zasílají se dle čl. 325 'odstavcc prvý obch. zák. z tuzemského 
splniště do ciziny, vnáší libovolně dG zákona rozeznávání, jež v něm ob
saženo není a jc'ž do zákona úvahami národohospodářskymi vneseno býti 
nemůže. Proto jell mimochodem se podotýká, že žalovaná strana obdržela 
zažalovaný peníz před okolkování-m bankovek, že peníz ten má v ban
kovkách čsL, pokud se týše hodnotách, čsl. měně odpovídajicích a. že jí 
bylo zůstaveno', by dluh svůj ještě před okolkováním banko·vek splatila 
v bankovkách -neokolkovaných. Žalovaná strana tedy to jest, jež z okol
kování bankovek chce pro sebetěžtti a odškodniti se takto za méněcen
nost svych pohled<ivek za dlužníky v jiných sukcesivních státech byva
lého Rakouska. Vyr·ovnati hospodářské nesrovnalosti, přivoděné různou 
hodnotou měn těchto státú, nellí věcí soudů, nýbrž zákonodárce. 

Čís. 665. 

Nedostav;.li se, ač řádně byl uvědoměn, jeden z manželťr ke smiřo
vacimu pokusu, nelze povoliti dobrovolny rozvod manželstv;, 

(Rozh-. ze dne 14. září 1920, R II 243120.) 
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Ve sporu o rozluku manželství dohodly se manželé na dobrovolném 
rozvodu od stolu a lože. Ku třetíma ze smiřovacích pokusů, jež konány 
byly u příslušného okresního soudu, se manžel nedostavil. Když pak téhož 
dne odpoledne dostavil se k okresnímu soudu. za účelem výslechu v trestni 
věci, ,předsevzal s ním soudce třetí smírčí pokus, manžel pak bez udání 
důvodů 'Odepřel podpis protokolu. Po té učinil manžel u sborového soudu, 
u něhož veden hY'l rozlukový spor, prohlášení, že béře SVllj návrh na po
volení dobrovolného rozvodu dodatečně zpět. S bor o v Ý s o udp r v é 
s t a I i c e pDvolil dobrovolný rozvod a nevzal uvedené prchlášení na 
vědomí. Rek u r sní s o u d nevyhověl stížnosti manžel'Ově. D II vod y: 
Stěžovatel neačinil výslovně projevu v ten smysl, že odvo'lává souhlas 
s dobrovolným rozvodem, nýbrž prostě se choval odmítavě, nejprvé se 
nedostaviv a potom nepodepsav protokolu. Z toho'Ťo oclmítavého chování 
nelze však vyvodíti mlčky projevený dodatečný nes o u h I a s s návrhem 
na povolení dobrovolného rozvodu. Vždyť smírčí pckusy nejsou určeny 
k tomu, aby po třikráte bylo zjišťováno, že souhlas s dobrovolným roz
vodem ješté trvá, nýbrž naopak srnÍrčí pokusy' mají za účel, přiměti roz
váděné manžele rozumnou domluvou k tomu, aby se smí řil i a setrvali 
v manželském spol"čenstvÍ. Odmítavé chování při takovém smírčím po
kusu al už tím,,že žalovaný manžel se nedostaví, nebo že prolokol bez 
udání důvodfl nepodepíše, nemůže Se tedy rozumně vyložiti jinak, než že 
manžel nesouhlasí s manželským spolužitím, že nechce Se smířiti, že 
(udíž t r v á na r o z v e rl e n í s vaz k u, který je mu nesnesitelným. 

Ne j vy šš í s o u d nepovolil dobrovolného rozvodu. 

Důvody: 

Povolení dobrovolného rozvodu manželství musí předcházeti tři smi
řovací pokusy dle § 104 obč. zák. Tyto smiřovací pokusy mohou dle 
povahy včcÍ býti předsevzaty, ač-Ii nemají klesnouti na pouhou bezvýz
namnou formalitu, za současné přítomnosti 'obou manželů, neboť jen' v tom 
případě muhou míti účinek zákonem zam"5rštlcný, poněvadž pouze tím 
způsobem lze docíliti smíření se obou manželů, což jest pravým účelem 
pokusů těch. Od požadavku současné přítomnosti obou manželů lze upu
stiti jen výjimečně v případech, kdy zvláštní okolnosti {na př. nezvčstnost 
nebo duševní choroba jednoho z obou žadatelú) odchylku od všeobec
ného pravidla 'Odúvodňují. Jestliže icden z manželů, ač řádně uvědoměn, 
ke smiřovacímu pokusu se nedostaví, nelze dobrovcIného rozvodu man· 
želství povoliti. Usnesením prvého soudu a napadeným potvrzuiíéím 
usnesením rekursního soudu, jakož i postupem příslušného okresního 
soudu při třetím pokusu smiřovacím byly zásady tyto porušeny. Jak ze 
správy okresního soudu na jevu' jde, nedostavil se manžel ke třetímu smi
řovacímu pokusu ustanovenému na den 4. března 1920 na 9. hod. dopol. 
Okresní soud měl tuto skutečnost prostě zjistiti, čelwž však neučinil, nýbrž 
na místě toho předsevzal s manželem samotným, jenž uvedeného dne 
odpoledne se dostavil k soudu, aby byl v trestní věei jako obviněný vy
slechnut, smiřovací pokus; dotyčný protokol obsahuje záznam, že se 
manžel dostavil avšak podpis protokolu bez udání dúvodú odepřel. Aniž 
by bylo třeba zkOumati,proč manŽel podpis· prG·tokolu odepřel, a jaký 
význam toto odepření podpisu má, jest zřejmo, že smiřovací pokus s ním 
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samotnym předsevzatý, když závažného dúvodu k tomu nebylo, aby smi
řnvaCÍ p,okus s ka.žd~'m z rnanžeIll zvláště byl přcd~evzat, se D.říČí usta
nocvení zákona, to tím více, když tento dodatečný pokus smiřovací vůbec 
ani proveden býn nesměl, ježto manžel ke společnému pokusu smiřova
címu, ač řádně o něm vyrozuměn, se nebyl dostavil. Řízení soudní jest 
tedy v té příčině protizákonné, a jest i usnesení na něm se zakládající jak 
soudu krajského tak i s'oudu rekursního zřejmě protizákonné. Vůči odů
vodnění rekursního soudu, jenž nédostavení se jednoho z manželů ke smi
řovacímu pokusu vykl~ďá v ten způsob, že jest za to míti, že nedosta
vi vší se manžel nesouhlasí s manželským spo1užitím, že se nechce smířiti, 
nýbrž že trvá na rozvedení manželského svazku, aže tedy soud právem 
shledal že i třetí pukus smírčí neměl výsledku, ·dlužno uvésti, že zákon 
předpisuje jako předpo'klad povolení dobrov(}lného rozvodu pro v e den í 
resp. pře d s e v zet Í tří smiřovacích pokusů, a že, nedostavÍ-ii se jeden 
z m~anželú ke smiřovacímu pokusu, nelze přirozeně mluviti o předsevzetí 
pokusu smiřovacího. Tím padá samozřejmě úvaha o výkladu nedostavení 
se teho kterého manžela. 

Čís. 666. 

Pro nárok na náhradu léčebnich útrat vadou stiženého dobytčete jest 
věcně výlučně příslušným soud okresní (§ 49 čís. 8. j. n.). 

(Rozh. ze due 14. září 1920, R II 255/20.). 

Kupite! koně žalova,l na okresním sondě .prodatele o náhradu 3.180 K. vy
liulož'ených ua-léčení koně, j-enž onemocněl ihned po převzetí a jejž prodatel 
odmítl vzíti zpět. Námitce věené nepříslušnosti o' k r e sní s o u cl vyhověl 
a žalobu odmítl. D ů v O'·cl y: Dle žalobcova udání jest žalobou uplatúován 
nárok na n á hra d u šok c· d y, . kterou utrpě] žalobce jalm jednatel bez 
příkazu žalovaného, nechávaje koně léčiti. Nejedná se tedy v tomto pří
padě o žalobu z vady dObytčete, nýbrž O· obyčejnou žalobu z jednate,lství 
bez příkazu ve smyslu §§ 1035, 1036 obč. zák. a není proto vzhledem kl! 
výši zažalovaného peníze příslušným ckresní soud dle § 49 čís. 8 j. u., 
nýbrž soud sborový I. stolice (§ 49 čis. Ii. n.). Rc k u r s II í s o u d zamítl 
námitku nepříslušnosti. Dll vod y: Žalobu, o niž tu jde, dlužno považo
vati za žalobu, domáhající se nároku na správl!. Neboť zákon (§ 932 cibč. 
zák.) předpokládá pouze, že věc, jež je předmětem správy, trpí vadou 
(napravite,lnou nebo nenapravitelnou), j'ež po převzetí věci kllpitelem se 
Objevila, avšak přetdi tím ji'ž fu byla; není však ·dále třeba, aby nápravu 
uplaiňovanych vad procvedl pouze prodate!. Kdo e>nemo'cnělého konč 
koupil za podmínek, jež zakládají nárok na správu, může i výlOhy za lé
če~.1í konč uplatňovati pod hlediskem "snížení ceny" (srovnej: Ortmann, 
obligační právo III. vydání str. 430 a Ol. Unger n. ř. 'č. 5839). Dle:s 49 
čís. 8 i. n. náležejí veškeré žaloby pro vady dc'bytka k právomoci okres
nfch soudu (srovnej materialie c. ř. s. 1., s'tr. 61). 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu Tekursu. 
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Dúvouy: 

Ku s.právn~'m dúvodúm relwrsního soudu, na které se poukazuje, 
dlužno, hledíc k obsahu dovolací stížnosti, dodati ještě teto: Z obsahu 
žaloby jest patrno, že žalobce žádá nállradu ,důvodem správy, maje za 
to, že kůň již před převzetím byl nemocným; nebo! již 14. března 1920 
vyzval žalovaného, by kobylu proti vrácení kupní ceny vzal zpět. Přes 
to, ze žalobce nyní na zpětvzetí kobyly netrvá, uplatňuje nárok z tvrzené 
nemoci dobytčete, jež od žalovaného dne 10. března 1920 převia! a po
zději dal léčiti; že pak léčební útraty patří též k náhradě ze správy, plyne 
z poslední věty § 932 obč. zák., podle které předatel věci ručí v kaMém 
případě za škodu zaviněnou, kteroužto škodu uplatnili lze také žádostí za 
snížení ceny. Je-Ii ale důvodem žalobním vada zcizeného, dobytčete, ná
leží žaloba dle § 49 čís. 8 j. n. k okresnímu soudu bez ohledu na výši po
žadovaného peníze. 

Čís. 667. 

Smlouvy, vypočtené v I§ 1, písm. b) zákona ze dne 25. července 1871, 
čís. 76 ř. zák. vyžadují k své platnosti notářského aktu i leMa, ide-li 
o manžele od stolu a lože rozvedené. 

(Rozh. ze due 14. září 1920, Rv II 107!20J 

Ve sporu o nepřípustnost exekuce tvrdila žalující, že nahyla zaba
vených předmětů, o něž šlo, koupí od svého rozvedeného manžela. 
O trhové smlouvě notářský spis sepsán nebYl. Zaloba byla pro c e sní ll,! 
s o II dem p r v é s t o I i c e zamítnuta. D ů vod y; Vzhledem k ustano
veni §' I zák. ze dne 25. července 1871, čís. 76 ř. zák., mohla platná kupní 
smlouva ohledně vybavovaných předmětů mezi žalobkyní a jejím roz
vedeným manželem sepsána býti jedinč ve formě notářského spis u, což 
se však i dle tvrzení samé žalobkyně nestalo. Že této formy spisu notář
ského jest. nezbytně třeba, tomu nasvědčwií tato rozllodnutí nejvyššího 
soudlu: z 8. června 1898, Č. 7624, Notariatszeitung 1899, Č. 37, příl. k včst. 
min. sprav. 1899, Č. 71, ze 4. února 1896, Č. 1391 - Notariatszeitung 1896. 
Č. 17, Gentrallblatl filr Jur. Praxis str. 435, z 10. listopadu 1896, č. 10.182, 
Notariatszdtung 1897, čís. 2, Gentrallblalt liir Jur. Praxis 1897 str. 158, 
a posléze z 15. října, 1895, Č. 11.683, Notariatszeitung 1895, Č. 47, Gentrail
blat! lUr Jur. Praxi s 1895, strana 1062. O d vol a c í s o u d rozsudek 
potvrdil mimo jiné z tě.chto d ů vod ů: Proto, že byla žalobkyně se svým 
manželem v době trhové smlouvy, o niž tu jde, od stolu a lože rozve, 
dena, neodpadla, jak mylně za te' má žalobkyně, nutnost, aby zmíněná 
smlouva trhová byla, ač-li! měla platnou býti, zřízena ve formč notář
ského spisu. Po rozvodu' trvá totiž manželství ve své podstatě dále, roz
vedení manželé zústávají si na dále manžely (Krainz Ehrenzweig II. díl 
§ 432 str. 82). Také zákon z 25. července 1871, čís. 76 ř. z. nečiní rozdílu 
mezi manžely rozvedenými a nerozvedeuJTmi. Preto i trhová smlouva 
mezi rozvedenými manžely musí, aby platnou byla, míti formu notář
ského spisu (rozh, nejv. soudu ze dne 18. listopadu 1919, Rv I 500i19, 
úř. sb. č. 8). 

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

Zákon ze dne 25. červenec 1871, čís. 76 ř. zák. ustanovuje v S 1 
písm. bl, že platnost smluv, tam blíže uvedených, mezi nimi též kupních 
smluv mez i man žel i jest podmíněna sepsá:ním notářského spisu. Jak 
dovolatelka sama praví, má ·tento zákonný předpis na zřeteli hospo
dářský zájem,chtěje chrániti jednak třetí o,soby proti úmluvám manželů, 
jednak jednoho manžeh proti druhému, a proto, aby úmluvám tako
výmto, jednak hospodářsky šk'Odlivým, jednak nerozvážným bylo čeleno, 
byla platnost jejich učiněna závislou na zachování určité formy. V těchto 
důvodech má Sv'ou pIíčinu okolno·st, že zákon, ustanoviv jako podmínku 
platnosti těchto smluv zřízení notářského spisu, nerozeznává, zdali jde 
o manžele rozvedené, či nerozvedené. R.ozvodem nezrušuje se manželský 
svazek, manželé mohou kdykoli zase se spolu spojiti a manželské spo .. 
lečenství obnoviti následkem čehož ono ho'spodářsl<é nebezpečenství, 
které úmluvami ~ezi nimi může pro třetí osoby nebo pro některého 
z manželil vzniknouti nejen není ro,zvod:em odstraněno, nýbrž na'opak, 
poněvadž obnovení 'manželského sp,olecenství r,ozvedených. manžell1 
těžko lze kontrolovati, mÍlže jmenovitě - p'Okud jde 'O zájmy lřetich ns(}h, 
státi se f,eště hrozivějším. Proto nelze přisvědčiti k názoru dovol"ní, že 
platno,st 'trhové smlouvy, uzavřené mezi rozvedenými manželi, není vá,
zána formou spisu notářského, a vším právem odvolací soud potvrdll 
rozsudek okresního soudu, jenž žalobu zamítl z té příčiny, že trhová 
smlouva ze dne 18. června 19'19 mezi žalobky;ní a j-eiím s ni rozvedeným 
manželem nebyla sepsána ve formě spisu notářského. 

Čís. 668. 

I(upitel může žalovati pouze o dodáni zb(}ží, nikoli však o to, by pro
datel přísežně vy jevU (čl. XLII. uvoz. zák. k c. ř. s.), kde nedodané 
zboží jest. 

(Rozh. ze dne 14. září 1920, Rv II 148/20.) 

Zaluj.fcí firma koupila od žalované firmy různé druhy látek. K'dyž ža
lovaná zd:ráhala se jí zbOŽÍ dod.a,ti, tvrdíc, že je již jinam prodala, domá
hala se žalnjící, by žalovaná přísežně vyjevila, kde nedodané zboží, jež 
v žalohě podrobně uv,edla, jest, tvrdíc, že je má žalovaná na skladě, 
vyčkávajíc stoupnutí cen. Zaloha byla soudy všech tří stolic zamítnuta, 
n e i v y Š š í m s O ude m z těchto' 

dll,ro,lů: 

Podmínkou žaloby vyjevovací dle čl. XLII. uv. zák. k c. ř. s. jest, 
aby žalobce byl v ne j i s t o t ě ohledně jmění, jež vyjeveno býti má. 
Ale tato podmínka, která se zvláště zjevně p'Odává z ustanovení posled
ního -odstavce cit. č1lánku a vůhec z povahy věci ~ intence ústavu, tu do
cela chybí. Žalující už v žalohě specifikuje dopodrobna zboží, Jehož vy
jevení se domáhá. Není tu tedy třeba přísežného vyjevování žalovanou 
stranou. Žalující může prolo žalovati na dodání zboží dle udání koupe
ného a, vymůže-Ii rozsudek, vésti potom exekuci (§ 346 ex. řJ, a teprv 
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tehdy, nebude-Ji zboží toho, druhu u žalované nalezeno, žádati vyjevovací 
přísahll dle § 47 ex. ř. Tento zákonem předepsaný postup nelze také 
obcházeti žalobou 'O vyjevovací přísahu. Zádá-li žaloba, aby žalovaný 
vyjevil, kam své zbo'ží prodal a dodal a zač, žádá za vyjevení jeho ob
chodníl1O' tajemství, k čemuž on povinen o ona oprávněna není. 

Čís. 669, 

Není přípustno, by ve vecr. patřící k řízení spornému, dohodly 5·~ 
strany o řízeni mimosporném. 

(Rozh. ze dne 21. září 1920, R I 587l20.) 

V rozvodOVÉm sporu uzavřeli manželé smír, jímž stanovili též pro-' 
zatímní vyši manž'elových vyživovaCÍch přjspěvků, vyhradivše si do
máhati se definitivníhO' stano:vení výše v1Tživného v řízení nesporném. 
O potomním návrhu manželčině rozhodl s () udp r v é s t o I i c e věcnč 
v říz e 11 í 11 e s por TI é m. Rek II r s II í s o u- d usneseni jeho -zrušil a 
poukázal manželku na pořad práva. D ů vod y: Dle § 50 čís. 3 ve spo
jení s §§ 49 čís. 1 a 50 odstavec prvý j'. n. je pa,truo, že spory z pomeru 
manželského (} č i stě ma jet k o v ý ch poměrech manželil pám před 
ř"ďné soudy s věcnou příslušnDstí dle hodnoty sporu, neboť není zákon
ného ustanovení, které by spory ty 'Odkazovalo na cestu nespornoll. 
Promgace stran ohledně příslušnosti a možnost úmluvy, spory vyřícli,; 
cestou nespornou, nes'porné řízení nezná. Jeť ustanovením § 1 a 2 čís. 1 
nesp. říz. taková úmluva výslovně zakázána, ustanovení § 104 j. n. plaii 
p'Ouze pro řízení sporné, jak patrno z jeho, zařazení ve II. dílu O přísluš
nosti ves Por ech. Smírem umluvená cesta nes]JDrná jc tedy dle zá
kOlna nep,řípustna. 

N e j v y Š š i s o ll' d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Rekursnímu soudu dlužno přisvedčiti, že právní věc, o niž zde. jde, 
náleží na pnřad práva, poněvadž nárok manželky na placení výživného 
v měsíčních částkách peněžitých, jsa pomerem soukromoprávním, nebyl 
žádným předpisem zákonným odkázán dOl nesporného řízení. Dovolací 
stížnost vytýká usnesení rekursního soudu, že přehlíží, že mezi stěžova
telkou a jejím odpůrcem byl v rozvodovém sporu uzavřen soudní smír, 
ve kterém mimo jiné bylo určeno, že maužel hude platiti stěž'ovatelce 
prozatím měsíční alimenty a že pa úpravě platu nes por n o u c c s t o u . 
se stanoví hu'ď více nebo méně, nejméně však 120 K měsíčně, že tudíž 
!lmto soudním smírem byl soudce nesporný určen jako rozhodující pro 
eventnelní zv$išenÍ alimentl1. Dovolací stížnost vychází tu z nespráv
ného právního názoru, jakO'by prorogáce stran byla v nesporném řízení 
přípustna. V řfzcní nesporném prorngace místa nemá. Tomu nasvědčuje 
jednak k a t ego l' i c k é ustanovení § 2 čís. 1 nesp. říz., jednak zn ě n í 
a z a ř a z e n í § 1O{ j. n. na konci druhé části jurisdikční normy, jedna
jíCÍ o příslušnosti ve sporech {viz Dr. EmH Olt: Soustavný úvod ve stu
dium nového řízení soudního, díl I. str. 69, týž: Rechtsfiirsorgeverfahren, 
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str. 123 a Neumann: I\ommentar Zll den Zivilprozessgesetzen 1. díl str. 
261 P. v.). Z II e pří p u s t n o s t i jakékoliv prorogace v řízení nespor
ném podává se povinnost s'oudu, vyjde-li na jevo, že věc náleží na v'Úřad 
práva, v j a k é m k o I i v ob dob í z moct úřední súčastněné strany 
odkázati na ,příslušný soud § 44 i. n. (viz Dr. Emil Otl: Rech,tsfiirsorge
verfahren, str. 124). 

Čís, 670. 

Nepřípustnost pořadu práva pro nárok státu o vrácení podpory v ne
zaměstnanosti, jež žalovanému neprávem byla vyplacen •• 

(Rozh. ze dne 21. ~áří 1920, R I 722/20.) 

Československý erár domáhal se na žalovaném žalobou vrácení pod
pory v nezaměstnancsti, jež prý byla žalovanému· neprávem vyplacena. 
S o udp r v é s t o I i c e vyhověl námitce nepřípustnosti pořadu práva, 
a žalobu odmítl. Rek u r s n ís o u d usnesení prvého soudu zrušil a na
ří.di! mu, by o žalobě jednal a rozhodl. D ů v o cl y: Zalobce domáhá se 
žalohou vrácení žalovanému omylem vyplacené podpory v nezaměst
nanosti. Zalobce zakládá tedy nárok svůj na ustanovení § 1431 ohč. zák. 
Tento nárok jest nárokem soukromoprávným, třebas by jeho podklad 
bYl rázu veřejnoprávnílw. Žalobce nemá p1'O'středkú administrativníd, 
jimiž by dle jeho tvrzení omylem vyplacený peníz mohl z,pět židati, mu,í 
proto nastoupiti pc ,řad práva soul<romého, zejména když zákonem ze dne 
10. prosince 1918, čís. 63 sb. z. a n. ničeho nebylo ustanoveno o přísluš
nosti k vymáhání omylem vyplacených p'odpor v nezaměstnanosti 
(§ 1 j. n.). 

N e j v Y'š š í s o u d obnovil usnesení prvého S ClU duo 

Dlivody: 

Žalobce žádá na žalovaném vrácení vYDlacené podpory pr'o neza
městnanost tvrdě, že žalovaný neměl nároku na tuto podporu, poněvadž 
měl výživu zabezpečenu z vlastních prostředků, čeho'ž však demoibili
sačnímu výboru náležítě a v čas neoznámil, ačkoliv k oznámení t'Dmuto 
by! po smyslu !Ustanovení §§ 9 a 12 zákona ze dne 10. prosiuce 1918, 
čís. 63 'sb. z. a n. povinen. Zal obce, tvrdě, že vyplacení podpory zakládá 
se na omylu, žádá Ji' na žallQvanénl proio zp'ět, -odvolávaj'e se při t'orn na 
ustanovení § 1431 obč. zák Poukaz žalobce k tomuto zákonnémn před
pisu není však při řešení otáZKY, ida uplatňování nároku žalobcova patři 
na po);ad práva, či nikoliv, rozhodným. Vycházeti sluší s hledjska, že 
sOlUdům 'Ohčanským náleží vedle ustanovení § 1 j. n. toliko rozhodování 
o právnich poměrech, jež posuzovati dlužno podle zásad práva soukro
méh'D, upravujícího vzájemný právní styk jednotlivců, ja'ko takových, 
kdežto uspGřádání poměrů jednotlivců jako členů vyššich svazlI orga
nických (státu, obce) vůči tčmto svazům. vyhraženo jest řízení admini
strativnímu. Přihlédne-li se blíže k podstatě nároku, žalobou !Uplatňo
vaného, jest patrno, že vznik nároku tohotor nelze hledati v právu: sou
kromém,nýbrž v právu veřejném, poněvadž vedle nstanovení zákona 



522 

ze dne 10. prosince 1918, čís. 63 sb. z. a n., nevystupuje stát při udělo
vání podpor pro nezaměstnanost jakožto S'oukrcmoprávní osobnost proti 
straně koordinovaué, nýbrž jako nositel práva veřejného, na základě 
svého výsostního práva podporu udělující a tudíž jako, osobnost proti
straně nadřízená. Na tomto stavu nemůže přirozeně ničehO' změniti ani ta 
okolnost, že podpora byla vyplacena omylem, a že část její žalovaným 
byla již vrácena. ledná se :vždy o to, zda vŮ'bec, pokud se týče :v jaké 
výši příslušel žalovanému opr{)ti státu nárok na podporu :v nezaměstna
nosti a vrácení přeplatku, pokud se týče peněz: bez zákonného podkladu 
pro nárok vyplaceného, jest jen rubem řečené z'ákladní otázky. Tímto 
rubem otázky nepřeměňuje se však základ její v poměr soukromoprávní. 
Uplatňování nároku žalobcova nepatří tedy na pořad práva. 

Čís. 671. 

Zákon o zajištění půdy drobným pachtýřům ze dne 27. května 1919, 
čís. 318 sb. z. a n. 

Netřeba, by požadovatel byl po ce!óu zákonnou dobu buď pachtýřem 
nebo pOdpachtýřem, stačí též, byl-li v oné době dílem pachtýřem, dílem 
podpachtýřem. 

Ustanovení § 6, odstavec prvý, zákona může Se dOvolávati i pod
pachtýř, hyl-li pozemek bezdůvodně odňat pachtýři. 

(Rozh. ze dne 21. září 1920, R I 756/20.) 

Otec požadovatelův mel od velkostatku pachtován díleé pozemku 
Č. kat. 146 od r. 1899 do r. 1906, v r. 1906 požadovatel, který mezi tím 
převzal hospodářství P{) otci, pozemek ten více nenajal, nýbrž pachtoval 
od Františka S-a polovici nyní p{)žadcvanó louky čís. 2aS, kterou Fran
lišek S. měl na své jméno od téhož vlastníka pachtovanou, a hospodařil 
:na ni do r. 1917. V tomto roce vydražil opětně františek S. pacht louky 
na dalších 6 let a byln umluveno" že ji bud'Ou užívati jako dříve, totiž 
každý z polovice. Reditelstvím velkostatku nebylo ale propachtování 
louky Frantisku S-ovi schváleno a pozemek dán jinénm do pachtu. S o u d 
p r v é s t o I i c e odepřel požadovateli nár'Ok, rek u r sní s c' u d mu 
jej' přizna:!. 

Nej v,y š š í s o u d nevyhověl dovolací!l}u rekursu. 

Dúvody: 

Právem připočítávají nižší soudy dohll paohtu pozemku čís. 146 k době 
]lo,dpaehtu polovice louky čís. 238, poněvadž předchúdce požadovatcl'Ův 
hyl členem jeho mdiny a poněvadž tu jde o střídání pozemků v dílcovém 
pachtu podle § I, odstavec druhý zákona ze dne 27. května 1919, čís. 318 
sh. z. a, n. Námitka ve stížnosti uplatňovaná, že dobu pachtu nelze vůbec 
do drby podpachtu :v čítati, nemá v zákoně opory. Zálmn nevyžaouje, 
aby pa.chtýř měl pozemek bu,ď po celou zákonnou dobu v pachtu, neb 
]JO celo,u iákonnou dobu v podpachtu, nýbrž ien, že ho musí míti nepře
tržitě v pachtu neb podpachtu, stavě podpacht úplně na roveň pachtu. 
J~ekursní sCild má také právem za to, že požadovací nárok požadovateli 
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přísluší podle § 6, odstavec prv,i cit. zák., poněvadž ředitelst:ví velko
statku, odňavši v r. 1917 pozemek františku S-ovi, aniž by bylo pro,ká
zalo pcdstatnou příčinu k tomu, odňalo ho tím zároveú i požadovateli 
bez pOdstatné příčiny. § 6 'Odstavec prvý mlu:ví sice výslo,vně jen o po
žadovacím nároku pachtýře, jemuž byl pozemek vlas!i1íkem odňat, dlužno 
jej však použíti též na požadovaci nárok podpachtýřův, jemuž byla zne
možněno v podpachtu pokračování tím, že vlastník odňal pozemek pach
týři, poněvadž § I cit. zák. staví podpachtýře na roveň pachtýři a při
znává mu poža,dovací nárok samo~tatný, nikoliv -od pachtýře odvolzo
vaný. Z toho, že právo podpachtýřovo jest právem samostatným, plyne. 
též, že nárok požadovaeí přísluší pcdpachtýři, i když podpacht bez svo
lení vlastníka jest zakázán. Rozhodujícím jest skutečný stav, a, poněvadž 
bylo zjištěno, že požadovatel byl podpachtýřem a že dle úmluvy s Fran
tiškem S-em jím i nadále zustati měl, jest též neod1Ivodněna další ná
mitka ve stížnosti uplatI1'ovaná, že hy františek S. nebyl směl hez svo
lení ředitelství velkostatku vydražený pozemek dáti požadov~teli do 
podpaehtu. 

Čís. 672. 

Přezkoumávati správnost nálezu rozhodčího soudu o)(fesn( nemo. 
censké pokladny lIelIí řádným soudiím dovoleno. 

{Rozh. ze dne 21. září 1920, R I 782/20.) 

Žalující ,dělník napadl žalobou n řádného soudu nález rozhoddh,o soudu 
okresní nemoecnské pokladny, jímž rozhodnutol o jeho vyživovacích pří
spěvcích. Pro ce sní s o udp r v é s t o I i c e o žalobě věcně rozhodl, 
odvolací sm"d napadený rozsudek zrušil a odmítl žalobu pro nepřípust
nost pořadu práva. D ů vod y: Oprávněna jest námitka žalované okre'sní 
nemocenské pokladny, vznesená: teprve v odvolacím spise, k ·1ÍŽ dlužno 
dle i§ 240 c. ř. s. odvolacímu sc:udu přihlížeti. Předpisú §§ 557 až 599 c. 
ř. s. nelze použíti na rozhodčí soudy okresních nemocenských pokladen. 
ježto čl. XII. čís. 5 uv. zák. k e.ř. s. ponechal uetknutými předpisy o roz
hodčích sou,dech nemcicenských pokladen poukázav výslovně k § 41 
zákona ze dne 30. března 1888, čís. 33 ř. zák., jenž prohlašuje nepřípust
nost opravných prostředků a žalob proti nákzům rozhodčích soudů, jež 
jsou výlučně povolány k odklizení sporu mezi pojištěnci a okresní nemo
censkou pokladnou' o nárocích vyživQva.cíeh. Zaloba, o niž tu jde, jest 
proto nepřípustnou a soudu nelze' řešiti ani C!tázku, zda rozhodčí sOll'd 
dbal své příslušnosti a zda žalobce jest vůbec 61enem okresní nemocenské 
pokladny. Vznesl-li žalobce sám - iak v žaloM tvrdí --, domnívaje se 
býti členem pokladny, ža.Jobu u rozhodčího soudu, jest dle § 41 cit. zák. 
vázán iehe, nálezem a nemůže tnu odporovati. Rozepře, O< niž tu jde, jest 
tudíž odňata řádným sOll'dům, pročež bylo dle § 42 i. n. a § 477 čís. 6 c. 
ř. s. prohlásiti zmatečnost řízení a rozsudku prvé stolice a žalobu od
mítnou'ti. 

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

Správné odůvodnění v odpcr vzatého usnesení, k němuž se poukazuje, 
není rekursními vývody nikterak vyvráceno, Otázka, zda žalobce jest 
členem okresní nemocenské pokl8<dny II zda rozhodčí soud byl po této 
stránce vázán výrokem\ dozorčího úřadu, jest otázkou věcného řešení 
případu, Přezkonmávati správnost nálezu fO'zhodčího soudu ani v tomto, 
ani v jiném smčru není řádným sou-ďům dovoleno. Jim rovněž nepříslu;šl, 
by zjednávaly nápravu proti případ!1ým pClchybením soudu rozhodčího. 
Zda-li a v jaké mí,ře lze snad domáhati se nápravy na úřadě dozorčím, 
zde rozebírati nelze a netřeba, 

Čís, 673. 

Ujednáno-Ii, že prodatel, pokud by nestačily kupitelovy pytle, dodá 
zboží ve svých pytlech, nejson tyto pytle předmětem smlouvy dodací. 
l'akturoval-li prodatel tyto pytle, ač jich nedodal, nemá kupitol náro,ku 
na dodáni pythl, nýbrž jeu ua vráceni toho, oč za ně ua fakturovauem 
penlzi více byl zaplatil. 

(Rozh. ze dne 21. září 1920, Rv I 344i20,) 

Žalovaná firma dodávala ze své továrny žalující firmě ve větším 
množství sodu, při čemž použito bylo obyčejně pytlli kllpitelových. Při 
jedné dO/CLávce sdělila továrna ža}ované firmě, že v továrně není dostatek 
pytlů kupite1ových, na,čež se pro datel nabídl kupiteli, že mu do,dá své 
pytle, pokud hy zásoba pytlú kupitelových nestačila a to po 3 K 50 h 
za kus. Dle výpočtu továrny nedostávalo se 267 pytlů, pročež prodatel 
peníz za tyto pytle pojal do účtu a kupitel mu celý účet včetně této' po
ložky zaplatil. Později se však vysvětlilo, že dodávka stala se vlastně 
v pytlech kupitelových, načež prodatel zaslal kupitdl příslušnou částku, 
o níž bylo mu více zaplaceno, kupitcl jí však nepřijal, nýbrž domáhal se 
plnění 267 pytlů. Pro c e sní s o udp r v é s t o I j c e žalobu zamill. 
D ú vod y: Žalovaná firma zavázala se přencchati žalobci své pytle prn 
případ, že by zásoba jeho pytlú k zásilce sody nestačila. Pytlil žalované 
firmy nebylo však k zásilce použito a nebylo toho též zapotřebí, ježto 
žaloboe měl sám dosti pytlů na skladě, Není zde tudíž podmínky, za které 
by byla žalovaná firma povinna žalobci pytle přenechati a proto žalobce 
nemůže pytle ty od žalované firmy žádati (§ 901 obč. zák.). Okolnost, že 
žalovaná firma pytle žalobci účtovala a po případě pytle ty ve svých 
knihách žalobci připsala, jest úplně nerozhodnou. O d vol a c í s o u d 
rozsudek potvrdil v podsta!ě z týchž ,cl ů v o' d ll, k nimž dodal: Ze zji
štěných skutečností následuje, že k provedení zásilky, O' niž se jednalo, 
bYI'O použito pytlů žalobcových, že tudíž fakturování těchto pytlú žalo
vanou stranou žalobci stalo se v př"dpokladu, se skutečným stavem ne
souhlasícím, a nelze proto .skutečnosti faktumvání oněch pytlů přizuati 
právotvorné moci v tom směru, že by tím úmluva, mezi stra.uami pLel:
mínečne u'Čiuená, byla se stala smlouvou hotovou. Náhledu -žalobce, že 
on podáním žaloby koupí, schválil, zajisté p'řisvědčiti nelze již proto, že 
v době podání žaloby již mu dobře znám byl celý stav věci, zejména, že 
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-je;;lu]}ytle, jichž vydání se domáhá, jen vzhledem k nesprávným před
pokladům byly účtovány, a že tudíi!' vlastně k holové úmluvě mezi ním. 
žalovanou stranou o přenechání pytlů nedošlo. Omylu v tom směru na
stalého žalovaná zajisté dovolávati se může, a není tomu na závadu, že 
činí tak teprve po vyúčtov;ání, ježto teprve tím na jevů vyšlo, že žalo
vaná omylem 267 pytlů žalujícímu zaúčtovala, a teprve tímto 0kamžikem 
bylo možno žalované z tohoto omylu další důsledlry vyvoditi. Nesrov
návalo by se zajisté se zásadou p'Octivosti a víry v obchJdnídl stycích, 
kdyby žalobce přes tento zcela zřejmý cmyl chtěl se domáhati splnění 
úmluvy, která nikdy hotovou se nestala. 

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

Dů vody: 

Dovolání uplatňuie proti rozsudku odvolacího sOll'du toliko nesprávné 
Drávní posouzení věci" a navr.huje změnu rozsudku v ten r-azum, že uznává 
se právem dle žádosti žalobní. Lze proto zabývati se jen otázkou, zda 
návrh dovolací jest vývody ku dovolacímu důvo,du § 503 čís. 4 c. ř, s. 
opodstatněn čili nic. Dovolací soud vývody ty neuznává za způsobilé, by 
odůvodnily žádanou změnu napadeného rozsudkn vzatéhcl v odpor, tř~ba 
že nelze ve všem všudy přistoupiti k důvodům stolic nižších. Jest s!ce 
správné že dle právního názoru soudu údvolacího a soudu procesmho 
mezi sp'mnými stranami nedošlo vůbec k hotové smlouvě kupní ohledně 
267 pytlů, jichž vydání se žalobce na žalované straně domáhá. Z faktur 
předložených žalobcem vyplývá, že předmětem kupní smlouvy nebyly 
pytle strany žalované, nýbrž soda balená v pytlech, které pytle strana 
žalovaná, pokud je dodala z vlastních zásob, účtovala žalujícímu p(} ;1 K 
50 h; z obsahu předložených dopisů nelze seznati, že žalovaná strana má 
žalobci také dodati koupené pytle bez sody. Zjistily-li nižši stolice, že 
žalobci oněch 267 pytlú hylo d'odáno ze žalobcovy zásoby v továrně, nemá 
žalobce, Jack mylně se domnívá, nároku na op ě t n é a s a m o s t a t n é 
dodání 267 pytlil, za něž již v roce 1916 zaplatil 934 K 50 h (po 3 K 50 hl, 
nýbrž jedině nárok na vrácení toho peníze podle § 1431 obč. zák., který 
žalovaná strana bez právního důvodu drží; z uzávěrky na dodání sody 
v pytlech však žalobcé nemá náwku, když koupená soda v pytlech ža
lohci skutečně byla dodána. Proto jest lhostejno, že žalovaná měla vlasUlí 
.pytle dodati jen za jistých p,odmínek, - při nedostatku pytlů žalobco
vých; .o podmíněné koupi pytlú samých nemůže býti řeči, protože pytle 
samy o sohě nebyly koup'eny. Pnlhledný pnkus žalobcův, aby náhradu 
za přeplatek účtu si zjednal v pytlech, které dodati žalovaná mimo sodu 
ji'ž dodauou po.vinna není, nelze proto pokládati zákonně odůvodněným. 

Čís. 674. 

Kdo platil bankovk'Ou, opatřenou padělaným kolkem, nenl příjemci 
povinen náhradon, dal-li tento bankovku dále. aniž ",Iihla ho z toho po. 
vinnost, odškodniti dalšího přijemee. 

(Rozh. ze dne 2L září 1920, l\v I 384120,) 
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Žalovaný platil pokla,dně státních drah tisícikoruncvou bankovkou. jež 
byla po té třetí osobě, jíž ji dráha mezitím plnila, pozastavena jako' pa
dělek bez nároku na náhradu. Žalobě dráhy 'O náhradu škody pro c e sní 
s ou d p r v é s t o I i c e vyhovčl, opřev své rozhodnutí o závazek z ná
hrady škodY' dle § 1293 a násl. obč. zák. Od vol a c í s o u d žalobu za
mítl. D ů vody: Žalobce opírá žalobní nárok o právní důvod náhrady 
škndy a z tClhoto důvodu byla mu také prvým soudcem z<,žalovaná po
hledávka phsouzena. Jednou z podstatných náležitostí nároku na náhradu 
škody je, a,by škoda skutečně vznikla (§ 1293 obč. zák.); kde není škody, 
není samozřejmě ani fejí náhrady. V čom by škoda v tomto případě zá
ležela, žalujíd strana neuvádí, omezuiíc se na to, že jí bylo placeno bez
cennou bankovkou. Okolnost tato však k odůvodnění žalobního nároku 
nikterak ncstačí, ježto je na bíle dni, že, platila-li na př. žalující strana ban
kovkou,kterou Dd žalovaného obdržela, někomu, Hnému, ne'Dovstala jí tím 
ještě žádná škoda, leda že by byla povinna, bankovku vyměniti za jinou, 
dobrou. Že se však něco takového stalo, žalující strana v celém sporu 
netvrdila. Nepadá proto na váhu, dospěl-li soudce prvý k nesprávnému 
závěru, že žalující strana přišl" ke škodě. Další podmínkou náhrady škody 
je zavinění škfrdce (§§ 1295 a 1306 obč. zák), nebo! nikoliv škoda sama 
zavazuje k náhradě škody, ný.brž jen' vina, bez níž závazku k náhradě 
není. Žalující strana vidí zavinění žalovaného prostě v tom, že platil ban
kovkou s padělaným kolkem. V tom však nelze při známé jednoduchosti 
kolků, k tomu cíli vydaných, jež měla v zápětí četná zdařilá pRdělání, 
spatřovati ani nedopatření ve smyslu ustanovení § 1297 ohč. zák., tím 
méně pak hrubou nedbalost dle § 1324 obč. zák; ostatně že tu o nějakém 
zavinění na straně žalovanéhO' řeči býti nemůže, je nejlépe- vidno z toho, 
že úředník žalující strany, zaměstnaný II staniční železniční pokladny 
přijímáním peněz, ač hy mohl míti v rozeznávání bankovek daleko větší 
zběhlost, než žalovaný, sám ani nerozpoznal, že jde o bankovku s pa
dělaným kolkem, nebo! by ji jinak nebyl od žalovaného za dohrou ban
kovku přijal. Dle toho je žaloba, opírající se 0' právní důvod náhrady 
škody pechY'bena a pochyben je proto i rozsudek, když žalobě z t0'hoto 
důvodu vyho'věl. V tomto případě mohlo býti žalováno jedině z dfrvod\I 
správy, Pro ni'ž jsou tu veškeré zákonné podmínky a jež proviněním druhé 
strany podmíněna není. Nerozhodno je, že i při spravě možno žádati ná
hradu škody, nebo! nárok na náhradu škody, plynoucí ze správy, má, lak 
z ustanovení § 932 obč. zák (ve znění III. novely) vidnó, pouze povahu 
nároku vedlejšího ve smyslu ustanovení § 912 obč. zák. a nárok takový 
muze Ibýti uplatňován jen ze správy a nikoliv samostatně a je nepřípustno, 
aby nárok hlavní, plynoucí ze správy, byl uplatňován z jiného právního 
dúvodu než z důvodu správy. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl do"olání. 

Dúvoc!y: 

Acby nMok na zaplacení 1000 K - ať již z právního důvodu náhrady 
škody podle §§ 1293 a násl., nebo z důvodů správy podle §§ 922 a násl. 
obč. zák, nebo konečně z .původního poměru obligačního, totiž ze smlouvy 
dopravní - mohl býti pokládán za oprávněný, musil by žalující erár 
pře d e vší m dokázati, že mu vzeš.!a majetková újma ve výši zažalo-
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vané částky 1000 K:. Ježto však dle potvrzení pokladny bankovního úřadu 
ministerstva financí ze dne 4. října 1919 dOtYČ11á bankovka byla zadržena 
bez nárokfr na náhradu nikoli straně žalující, nýbrž osobě třetí. jíž ji byla 
dráha dále plnila, a žalující erár ve sporném řízení nikterak netvrdil natož 
pak prokázal, že snad této' třetí osobě dal náhradu za bankovku patrně 
dále v oběh uvedencm, a ani v dovolání tvrditi to se nepokouší; - ne
provedl důkazu výše naznačeného, II nelze mu tedy vůbec přiznati aktivoí 
legitimace k této žalobě. 

CíS. 67,5. 

Šestiměsični lhůta čL 349 ob ch. zák. vztahuje se i k nárokům na od. 
škodnění, pokud vyvěrají z nesplněni smluvni povinnOsti. 

(Rozh. ze dne ZL září 1920, Rv I 418/20.) 
Žalovaná firma dodala počátkem února 1919 ža.Ic,bkyni zboží, jež tato 

dále prodala a když jí pak bylo dalším kupite!em pro vadnost vráceno, 
dala je žalované v p0'lovině února 1919 k disposici. Koncem ún0'ra podala 
nynější žalobkyně, opírajíc se o nárok ze správy (čl. 349 obch. zák) na 
žalovanou žalobu na vrácení předem vyplacené _ kupní ceny, jíž bylo 
právoplatně vyhověno. Zasíláním zboží' dalšímu kupiteli byly žalO'bkyni 
způsobeny výda.je (skladné, dovozné atd.), jichž domáhala se na žalované 
žalobou podanou v listopadu 1919 po vysouzení zprvu uvedeného sporu. 
Pro c e sní s o II d p r v é s t o I i ce žalnbě vyhověl mimo jiné z těcMo 
d ti vod ů: Žalovaná vznesla námitku, že nároky žalobky'ně jsou dle čl. 
349 obch. zlák. promlčeny . .Leč žalobkyně domáhala se již v půvndním 
sporu, zahájeném ve IMlč čl. 349 obch. zák., zrušení smlouvy pro vad
nost zboží a vrácení kupní ceny, čímž p:ředešla promlčení všech nárokú 
ze smlouvy té vzcházejících tudíž i nároků, jež teprvé touto žal"bóu jsou 
uplatňovány a j,ež isou pouze vříslušenstvím nároku uplatň,nvaného' v pů
vodním SPOrll. Včasným podáním oné původní žalohy byly uplatněny 
všechny náfO'ky z vad zbOlží vyplývajÍCí. Mimo to jest mo'žno telprve dle 
vý'sledku původní'ho sporu stanov>ti, kdo má nésti náklady, o něž jde 
v této žalohě. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. D fr vod y: I když 
soud odvolací nemůže Se připojiti k náhledu soudu prvé stolice, pokud 
jde 'o otázku promlčení, protože žalobkyně neuplatňovala ani výslovué 
v předchozím precesu, ani ve lhůtě stanovené v čl. 349 obch. zák. ná
hrady nákladnéhu, do'vozného a skladného, již se domáhá touto žalobou, 
dlužno přece žalobní nárok nznati za odůvodněný. Podle čl. 348 obch. zák. 
jest žalobce, knž pozastavuje zboží, které mu bylo z jiného místa zasláno 
povinen obstafaJti prozatimní uschování ",buží ~a tak dlouho, pokud pro~ 
datel není s tn,. bY' tuto péči sám převzal. Povinnost tulo má kupitel 
k ochraně zájmů cizího proda1ele, aby tento by! chTá'llěn škod, jež by 
mohly povstati okamžitým vrácením nebo prodejem zbnží. Povinnost tato 
stíhá kupitele bezpodmínečně, a! pozastavení jest odúvodněno zaviněním 
prodatelovým či nikoliv. Za splnění této povinnosti ručí kupitel podle 
čl. 282 obeh. zák a má PfO'to při uschelVání pozastaveného zboží zacho
vati poci řádného ahC!hodníka a tudiž učiniti všechna nutná opatření, až 
prodatel, zpraven j'sa o' pozastavení zhoží, bude s to, by sám zbožím 
vh'odně naložil. Dle zjištění předchozího sporu, který již byl právoplatně 
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rozhodnut pozastavila žalobkyuě dopisem ze dne 12. února 1919 zboží. -
jak jí byl~ podle disposice dodáno do T., dala je žale,v~né k"disP,osid. a 
byla tudiž povinna, aby pečovala o prozatimní uschovali! ZbOZI, jez zatnn 
došlo zpět do L., dokud žalovaná sama o> zbo-ží ničeho jiného nenařídIla. 
Plníc tuto povinnost, zákonem jí uloženou, poukázala žalující, j"-~ žalo
vaná sama doznává, zasílatelskou firmu Alked D. v L., aby ZbOZI vzala 
do svého> skladu a musila z toho důvodu předem zboží u dráhy vyzved
n{mti. Ježtú sa~ozřejmě se mohlo tak státi až po vyrovnání všech ná
kladů dopravy, musila zasílatelská firma, aby mohla splniti daný příkaz, 
tyto útraty předem zaplatiti, aby mohla zboží uložiti do skladi~tě. Náklad 
s tím spojený, jími zboží bylo: uchráněn-o před prodejem na draze, m~sIla 
tudiž žalujíCÍ firma již v zájmu žalované nésti ze svého. Ježto v pred
chozím sporu rozsudkem bylo zjištěno, že dodané zboží nevyhovovalo 
smlouvě a že tudiž žalobkyně nebyla pnvinna, aby zboží převzala, a na- _ 
opak byla žalovaná uznána povinnou, aby vrátila kupní cenu za zboží, 
jež by>la předem zaplacena, bylo pozastavení odůvodněno a jest prot~ 
žalovaná povinna, -aby žalobkyni nahradila též náklady, způsobene 
uschováním zboží. Ol:izka promlčení zde vůbec nepřichází v úvahu, ježto 
žalobkyně nemohla tohoto nároku uplatňovati dříve, dokud o správnosti 
pC'zastavení nebylo rozhodnuto. 

Ne j v y Š š í s -o u d žalobu zamítl. 

Dů v-o d y: 

Dovolacímu dťtvodu nesprávného právního Dosouzení věci nelze upříti 
oprávněnosti. Dle čl. 349 obch. zák. promlčujÍ se žaloby pro vady zboží 
proti prc,dávajícímu v 6 měsících po jeho dodání. Zákon tyto žaloby ni
kterak nevymezuje a sluší ledy k nim počítati i žaloh>, na náhradu škody 
vzniklé dodáním vadného zboží. V tomto případě jest nesporno, že ža
lovaná do,dala žalobkyni zboží smlo'uvě neodpo.vídající, tedy zbo-ží vadné, 
že žalobkyně toto zboží dále prodala a zaslala, a že jí bylo jejím spolu
smluvníkem pro tulo vadnost vráceno. Není pClchybnosti, že žalující lirmě 
příslušela náhrada výloh spojených s tímto dalším zcizením, tedy i ná
hrada dovozného za zaslúní a vrácení zboží. Tyto výlollY nejsou v nijnké 
souvislosti se zákonnou povinností žalující firmy k pr'Ozatimnému uscho
vání zboží ve smyslu čl. 348 obch. zák., nebyly způsobeny tímto uscho
váním, byt i zboží k účelu uschová'ní musHo ,býti' nejprve na dráze vy
zdviženo a vycplaceno, a nelze je proto pokládati, jak rozsudek v odpor 
vzatý mylně za to. má, za výlohy učiněné v zájmu žal~vané, n~hrž tvo~l. 
škodu žalo-bkyni koupí, dalším prodejem a -pozastavcmm vadneho zbozl 
zpŮ>sobe;1on. Totéž platí o dalším dovozném za odvezení zboží, nebol i 
nárok na náhradu téno- částky opírá žalohkynč výslovně o důvod ne
správné a protísmluvní dodávky zboží, která také jedině vznik jeho za
vinila a nelze ani toto dovozné pokládati za náklady uschováním zbo-ží 
způsobené. Nároky na n;rhradn zboží vzniklé dodáním vadného zboží, 
dlužno však dle čl. 349 obeb. zák. uplatňovati žalobou do, 6 měsíců ode 
dné dodání zboží a, poneva>dž toto hylo dodáno v únoru 1919, jest nárok 
na náhmdu této škody uplatňovaný žalobou teprve dne 7. listopadu 1919 
promlčen. Rovněž nelze sdíleti názor, že žalobkyně nemohla tento nárok 
uplatňovati dříve, dokud o správnosti pmwstavení zboží nebylo rozhc,l-
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nuto, neboť správnost tohoto pozastavení jest předpokladem pro každol1 
žalobu pro vady zboží a nelze otázku tufo zvláš-tě řešiti. 

Čís, 676, 

PrOhlášení žalobce, vedle něhož místo plnění, nezáležejícího v peně. 
zích, jest ochoten přijati nrčitou sumu peněz, jest, pokud prohláš-enlm 
Hm podmíněny Isou druhová příslnšnost soudu nebo z_avedení zvláštního 
řízení, vůbec neodvolatelno, kde pak prOhlášení v těchto směrech nemá 
významu, lze le Odvolati do zahájení sporu bezpodmínečně, po této době 
jen se oouhlasem žalovaného. 

(Rozh. ze dne 21. září 1920, Rv I 421/20.) 

Rozvedená manželka domáhala se na manželi, by jí vydal různé mo
vitosti (ná:bytek, skvosty, prádlo atd.) a uvedla záwveň v žalobě v od
stavci IV., že se může manžel závazku sprostiti zaplacením 10.000 K. Při 
ústuím jednání prohlásil však její právní zástupce, že vylwčuje ze žalobní 
prosby odstavec IV., pr-o'tičemuž _se zástnpce žaIo,vaného ohradil. O ná
vrhu žalobkyně ne-byla dále jednáno ani zvláště roz'hodnuto. Žalovaný na
potom na žalobu submitoval, načež zásiupce žalobkyně navrhl vynesení 
rozslLdku dle uznání. Rozsudkem dle § 395 c. ř. s. vyhověl pak p r o
e e sní s o u d žalobě v plném rozsahu, pojav clo> jeho výroku i odstavec 
IV. žaloby a uvedl v tomto směru v d ů vod ech: Vzhledem k 'tomu, že 
ž'Rlobkyně v žal-obě projevila ochotu na místě předmětú v žalobě nve
dených přijmouti 10.000 K, navrhnuvši, že žalovaný múže se zaplacením 
této čá'stky plnění sprostití, musil výrok v tomto směru dle § 410 c. ř. s. 
býti pojat do rozsudku, byt i hyl zás>tu'Pce žalobkyně při ústním jednání 
zmíněný dodatek z prosby žalobní vyloučil, ježlo zmíněným prohlášením 
žalující strana vlastně žalovaného již v žalo-bě k alternativními] plnění 
zmocnila a jes! tímto svým prohlášením po doručení žaloby již vázána. 
Následkům prohlášení zmíněného mohla by se vyhnouti jen tím, kdy'by 
vzala žalobu zpět, což ovšem za jednání bez souhlasu protistrany, která 
v tomto případě proti vyloučení uvedené části žalobního- žádání jako ne
i>řípustné změně žalobní Se ohradila, možným již není, leč by se žalclb
kyně vzdala zároveň žalobního nároku. To se však neslalo. O d vol a c í 
s o u d nevyhověl odvolání žalobkyně. D ů vod y: Není závadným, že 
o návrhu žalobkyně, by odstavec IV. byl z žaloby vyloučen, rozhodnuto 
bylo v rozswdkn, rozhodnutí o něm zůstává platným. Že nelze zde užíti 
ustanovení § 235 odstavec čtvrtý c. ř. s. a vyhověti ná>vrhu žalobkyně na 
vylončení dotyčného -odstavce z prosby žalobní bez přivolení žalova
ného, podává se z doslo,vu zákona, zejména když je-st nepochyhno, že 
vyp-ušt,ění odstavce toho nemúže býti pokládáno ani za obmezení žalobní 
pr-osby ani za žádání jiného předmětu nebo interese na místě předmětu 
púvodnč požadovaného. Po náhledu soudu odvolacího II e i d e v ů b e c 
o změnu žaloby ve smyslu § 235 c. ř. s., nýbrž o to, že ža.Iobkyně snaží 
se, nahraditi původní návrh žalob ní návrhem Hn}'m, čemuž ovšem bez 
přivalení žalovaného vyhověti přípustným není (§ 410 e. ř. s.). Jelikož 
není zde změny žalohy ve smyslu § 235 c. ř. s. nebylo třeba usnesení 
soudního, a rekurs podaný v odvolání jest bezpředmětný. Žalúvaný na-
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byl již okamžikem doručení žalobního spisu 
iakým způsobem, z oněch žalobkyní navržených, chce splniti svůj zá
vazek a tohoto práva, jednou již nabytého, nemohl již více proti své vůlí 
opět býti zbaven, zvláště ne jednostranným jednáním žalobkyně. Táž 
navrhla případné plnění závazku v penězích zcela ze své vůle a o své 
újmě, procesnímu soudu prvé stolice nepříslušela ve směru tom žádná 
ingerence, taktéž žalovaný neměl a nemá ani nejmenší příležitosti, uplat
niti nějak vliv v příčině návrhu toho, obzvláště co' do ohsabu jeho a není 
správný předpoklad, že bylo třeba zvláštního přijetí návrhu žalobkyně 

se strany žalovaného ve smyslu § 882 ohč. zák. Z okolností právč na
značených vYIpI.~Tvá zároveň, že žalobkyně projevÍvši ochotu, přiiati urči
tou sumu peněžitou za předměty od žalovaného požadované, učinila t3!k 
výhradně na vlastní nebezpečí a nemůže nyní namítati důvodně, že suma 
ta stala se za sporu nepřiměřenou. 

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

Dúvody: 

Podle předpisů platného práva procesního, muze žalobce, domáhajÍcí 
se plnění, které nezáleží v penězích, prohlásiti, že jest ochoten, na místč 
plnění naturálního přijmouti určitou sumu peněz (§§ 56 j. n" 410, 448 c, 
ř. s" § 4 zákona ze dne 27. dubna 1873, čís. 67 ř. zák, o řízení upomí
nadm). Takovéto prohlášení má předevší'TI význam čistě formální tam, 
kde jím podmíněna jest předmětná příslušnost soudu (§ 56 j, n.) nebo na 
něm závisí zavedení zvláštního řízení (bagatelního po případě upomína
cího, §§ 448 c, ř. s., 4 npom. ř.), Ale prohlášení to' má význam dále sa
hající, jso'lIe nabídkou odstupného vůči žal,ovanému, jemuž se' tím propůj
čuje možnost plnění alternativního (facnlt"s alternativa), a jenž nabývá 
tím p r á v a, již před vynesením rozsudku uspokojiti žalobce zapravením 
odbytného, kaŽ'dÝ'm způsobem však n á r o k ll, a'by v rozsudku bylo vyř
čeno, že zaplacením peněžité su-my. o které žalobce se prohlásil, že jest 
ocho-ten přijmouti ji na místo zažalovaného plnění, osvoboditi se může 
od tohoto plnění. V'My! dle přesného a určitého předpisu § 410 c, ř. s, 
m u s í, Ndyž žalobce učinil dotčené prohlášení (v žalobě nebo při lí,čení) 
výrok ten hýti pojat do rozsndku a 10 bez ohledu na další chováni se ža
lohce nebo žalovaného, Dle § 12 ex. ř. pak muže ještě v řízení exe
kučním dlužník vykonati právo volby, výrokem rozsudkovým mu vy
hrazené, dotud, dokud věřitel ani zcela ani částečně ne'o,bdržel plnění 
zvoleného, Otázka, o kterou jde v našem případě v dovolacím řízení, jest 
jedině ta, zda, po případě za j~akých podmínek žalubcc mlŮ"že zpět vzíti 
prohlášení ohsahu ví'še naznačeného, tedy odvolati nabídku odstupnéhoo,. 
Tu pak nemů:že býti pochybnosti, že odvo,lání nabídky jest naprosto ne
přípustno tehdy, když prohlášením žalobcO'Vým podmíněna jest předmětná 
příslušnost soudu nebo zavedení zvláštního řízení, ježto by v taNovýchto 
případech žalobce úplně zviklal základ, na němž spočívá příslušnost 
soudn po příp3ldě zavedené řízení. Tam však, kde jako v případě tomto 
prohlášení žalobcovo nemá rozhódného významu pro předmětnou pří
slušno'st nebo pro zavedené řízení, není zpětvzetí onoho, prohlášení na 
dobro vyloučeno, ale jest vázáno na podmínky § 235 c, ř. s, Není! odvo
lání nabídky odstupného v podstatě ničím jiným, než změnou žaloby, 
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kdyžtě se jím žalovanému odnímá právo a možno·st plnění alternativního 
(po přfpadě již za říze:nj) a ruší zákonnir II á r Gk žalovaného na vynesení 
ro.zsudku ve smyslu § 410 c, ř. s. Nelze tu mluviti o. po<uhém omezení ža
loby (§ 235 odstavec čtvrtý c, ř. s), které jest ovšem I'Ždy dopuštěno, 
nebo! omezení žalo.by předpokládá pojmově jakýsi ústupek žalobcův ve 
pr.qspčch žalovaného, odvoláním nabídky odstupnéhoO má však žá,dání 
žalobní, ponechávající žalovanému možnost plněn.í alternativního, v n e
pro. s p ě ch žallwaného. zaměněno a na'hrazeno bý,ti návrhem žalobním 
směřujícím k pouhému plnění natur~lnímu. Nabídka o.dstupného mllže tedy 
podle § 235 c. ř. s, býti odvolána bezpodmínečně do zahájení sporu, po 
něm však pOllze se svolením 'odpÍlrcovým (§ 235 odstavec prvý a druhý 
c. ř, s,J, Ustanovení třetího. odstavce § 235 c, ř, s. vzbledem k povaze 
věci v takpvém případě ovšem mí_sta nemá. Rovněž nelze na nabídk~l 
o.dbytného použiti zásad §§ 861 a násl. obl'. zák" poněvadž nejde 00 ofertu 
práva hmotného,. V případě, o nějž i'de, žalovaný nedal svo,lení k zpět
vzetí nabídky odstupn&ho, spočívajícímu v pTohlášení, nčiněném zástup
cem žalobkyně teprve při líčení ze dne 2. července 1919, že z prosby ža
lohní vylučuje poslední odstavec její, znějící, "žalovaný může se sprostiti 
vydání předmětu Hm, zaplatí-li 10JlOO K", - nebylo tedy I!zepřihlížeti 
k tomutO' prohlášení, a když žalovaný při líčení ze dne 3. března 1920 
suhmitoval na žalobu a žalohkyně navrhla vydání roOzsuďku pro uznání, 
bylo pojmouti do rozsudku· výrok ve smyslu § 410 c. ř, s, Stejně bylo 
by tomu býval-o, kdyby by! žalovaný, uznávaje nárok žalchní, ale použí
vaje zároveň nabídky odstupného, v žalobě učinčné, k prvnímu roku se 
nedostavil a žalobkyně hyla na vrhla vydání rozsudkn pro zmeškánÍ. 
Také tu bylo by odvolání nabídky o.dstupnéhO' b:ývalo nepřípustným po 
případě hezúčinným. Mylný jest tedy názor soudu odvolacího, že nejde 
o změnu žaloby a že proto nebylo třeba zvláštního usnesení. Usnesení 
takové li ě 1 iO býti prvním soud-em učiněno. a stranám písemně vydáno 
(§ 426\ c, r. s,), a proce'sní s'Dud, nezachovav se tak, p.oohybil po stránce 
formální. Ale žalobkyně z toholo formálního poklesku nemMe v dovo
lacím řízení odvozovati důsle,dků sobě p.ři'Znivých-, poncvadž výr8k r'oz
sudku prvého soudu, že závazku k vydání- předmetů může se - žalovan$r 
sprostiti zaplacením 10,000 K, implicite v SO'bě zahrnuje usnesení, jímž 
se zamítá návrh žalobkyně na vyloučení příslušné části žalobní prosby; 
žalobkyně měla možnost o,dporovati do.tčenému odstavci rozsudku cdvo
láním; ona také použila této možn-osti; a sOild odvolací prá'vem nevy
hověl vznesenému prcstředkn opravnému. Zcela správně již prvý soud 
vytkl, že žalobkyně byla hy mohla vyhnouti se následkům prohlášení 
ohledně od;b,iného v žalobě učiněného jen tím, kdyby byla vzala zpět 
žalohu, což ovšem za jednání bez souhlasu odp<"trcova nebylo možno, leč 
by se hyla žalobkyně vzdala náro,ku žalobního. Názor nižšími soudy pro
jevený a dovolacím soudem schválený, že ž'alobkyně nemohla bez sou
hlasu žalovaného o.dvolati za řízení nabídku udbytného, shoduje se také 
s míněním v té příčině v literatuře hájeným (srovnej: Petschek "Die 
Ahfindung des mao!ericllen Klagsa,nspruches na'eh ósterreichischem Ztvil
prozeBrecht" v bsopise "Zeitschrift fiir Notariat und freiwil1ige Geriohts
barkeit", ročník 1902 str. 353 a násl.; Flieder ve Zprávách Právnické jed
noty moravské 1903, str. 46; Neumann "Kommentar zu den Zivilp'fOzell
gesetzen" u § 56 j, n, a § 410 c, ř. s.; Tnsch' "Einflun der ZivilprozeB-
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gesetze«, str. 227/228; Pollak »System des 6sterreichischen ZivilprozeB- Zalobuí nárok přestal býti alternativním a předmětem jeho není již od-
rechtes« a t. d.). stupné, jehož výši určuje sám žalobce, nýbrž náhrada škody pro ne

Čís, 677. 

Ustoupil-li žalobce, domáhající se splnění smlouvy neb alternativně 
z dt"tvodu odškodnění číselně udaného odstupného, od nároku na 5,plněnÍ 
smlouvy, jest povinen, by dokázal, v jaké výší mu odškodné přísluší. 

(Rozh. ze dne 21. září 192,0, Rv I 446;20.) 

Žalobce domáhal se na žalovaném vydání kočáru na základě smlouvy 
kupní anebo zaplacení interese 1000 K. Pro c e sní s o u cl p r v é s t o
I i c e žalobu zamítl, nevzav za prokázáno, že by ku smlonvě kupní bylo 
do,šlo. V odvolání prohlásil žalobce,že netrv',. vzhledem k tomu, že 
žalovaný již kočár jinam prodal, na dodání k{)čáru a obmezil žádost ža
lobní na zaplace'ní náhrady penízem 500 1<:. O d v (} I a c í s o n d vyhověl 
takto obmeiené prosbě žalobní, do'Spěv oceněním důkazů k přesvědčení, 
že smlouva kupní byla uzavřena a uvedl po právní stránce v. d ů vo
de ch: Proti obmezení žádosti žalobuí žalovaný v odvolacím řízení ni
čehouenamítal a jest podle 'Odstavce čtvrtého § 235 a odstavce třetího 
§ 483 e. ř. s. ·připustno. Pro výši interese jest jedině rozhodno udání ža
ldbcovo a není soud OIjJrávncll je snížiti, i když se zdá nepřiměřeným, 
nebo! interese není předmětem sporu a má žalovaný právo volby, totiž 
buď plniti ony závazky, k nimž se byl smlouvou zavázal, aneb nesplniti 
je a dáti interese ,žalobcem požadované (§ 906 ·obč. zák.). Mchlo by se 
snad uvažovati o přiměřenosti žádaných 500 Kč, kdyby žalováno byla 
prostě na náhradu škody; toho v tomto případě není. Bylo žádáno <) soud
ní výrok alternativní, buď vydati věc koupenou neh nahraditi interese, 

- které, jak shora již uvedmo, nelze snižovati. 
Ne j v y Š š í s o u cl' zrušil k dovolání žalovanéhe· rozsudky obou niž

ších sOUidů a vrátil věc soudu 'prvé stolice, by o výši" požadované ná
h<ady 500 K dále jednal a rozhodl. 

Dúvody: 

Původním žalob ním žádáním domáhal se žal·obce vydání kočáru nebo 
na místě toho zap1acenínáhrady 1000 Kč a proti rozsudku prvního soudu, 
tuto žalobní žádost zamítajícímu, vznesl odvolání jen potud, pokud byla 
žaloba zamítnuta i co do náhrady 500 Kč, a prohlásil v řízení odvolacím, 
že net.rvá na vydání kočáru, nýbrž jen na alternativním zaplacení ná
hrady 500 K a útrat procesních. Tím odpadl jeho nárok na vrácení před
mětu a pominula možnost, by se žalovaný ve smyslu § 410 C.· ř. s. za
placením požadované částky sprosti! plnění předmětu. Odvolací soud 
se neprávem domnívá, že,'žalovaný má ve smyslu §906 obč. zák. právo 
volby, buď splniti závazky, k nimž se by! smlouvou zavázal, anebo je 
nesplniti a dáti požadované interese, neboť § 906 obě. zák. upravuje právo 
volby ien v případě alternativního závazku, kdežto ve sporu se jednalo 
o alternahvní zmo'cnění ve smyslu § 410 c. ř. s. a toto zmocnění zamít
nutím žaloby na vydání kočáru pokud se týče změnc,užalob,' odpadlo. 

splnění smlouvy. Nelze proto souhlasiti s názorem odve,lacího soudu, že 
pro výši žalobcova nároka na náhradu jest jedině mzhodno udání žal'Ob
covo a že soud' není cmrávněn jr snížiti. _V důsledku svého nesprávného 
názoru odv,olací soud <l novém nároku žalo'bním vůbec nejednal, ačkoliv 
žalovaný výše jeho neuznal a již v první stolici - tehdy arci ještě ne
místně ~přemrštěnost náhrady alternativně požadované namítal. Od
volací soud sice správne dovodil, že žalovaný uzavřené kupní smlouvy 
nesplnil a že proto k náhradě je povinen, ale nezjednal si podkladu 'PTO 
posouzení výše této náhrady, takže odvo1ací řízení nepřipcmští rozboru 
a posouzení věci a je podle § 503 Č. 2 c. ř. s. vadným. Pro tllto vadu, jež 
lle'byla odvolatelem zaviněna, byl odvolací rozsudek podle ~ 510 c. ř. s. 
zrušen. 

Čís. 678. 

láokn o zajištění půdy drobnýmpaehtýřům (ze dne 27. května 1919, 
čís. 318 sb. z. a n.). 

Přestávka :(§ I, odstavec druhý) předpokládá, že paehtovní poměr po
čal v 'době, v zákoně uvedené. 

PožadovaCÍ nárok mt"tže uplatňovati pouze pachtýř, nikoliv pro sebe 
osoba třetí. . 

O<c'zh .. ze dne 2L záři 1920, R II 265120.) 

Pachtýř Václav B. domáhal se. by mu byl přiznán do vlastnictví po
zemek, jejž, jak zjištěno, měl v pachtu teprve od roku 1902. Místo pach
týřky A.nny P. uplatnil pak požadovací nárok ve IMtě zákonné její syn 
Karel IP. S o u dp r v é s t o I i c e přiznal nárok v obou přípa,ctech; .v onom 
připC'četl žadatelijednoroční »přestávku«, v tomtO' zjistil, že Anna P.měla 
pozemek v pachtu po zákonnou dobu. Reku r sní s o II d nároky pach
týřů zamHI. D Ů v.o d y: Ohledně po-zemkli,.na který si činí nárok Václav 
B., jest prokázáno, že má.pozemek- ten od farníhO' obrOČí v Dachtu teprve 
od rc/ku 1902; že hy pacht již před tímto y,okem byl trval, prokázánO ne
bylo; ne bez důvo·dll poukazuje se ve stížnosti na to; že nárok napostou
penípozemku do vlastnictví přísluší dle§ 1 zákona ze dne 27. května 
1919, čís. 318 slb. z. a n. 011čm pachýřům, kteří pozemek mají v paohtu 
od 1. října, že však Václav B., který ']lozemek teprv od roku 1902 pach
tovaný má, k těmto pachtýřům nepa:tří. Anně P. přiznán byl nárok na 
část pozemku .. proto, ponevadžprý po dohu' svrchu uvedených .ustanovení 
zákona tento jlo2)emek v pachtil má;' dle § 12 zákona. měla však Anna P. 
svůj nárok nejdéle do 12 neder ode dne, kdy zákon nabyl .působnosti,pří
slušnému ,sou:du jakci i vlastníku pozemku ohlásiti, což se však Iles'talo; 
ba domnělý nárok Annou P. vů'hec dosud ohlášen nebyl, takže 'Soud není 
s to posouditi, zdali si Anna P. skutečně pozemek do vlastnictví přeje; 
ale i kdyby si tohG přála, bylo by uplatňování nároku po 18, záři 1919, 
kdy svrchu uvedená lhůta 12 neděl uplynula, již OPozděhé a nepřípustné 
a nebylo by mu lze vyhověti; nárok byl pŮVOdně ohlá'šen jménem Karla 
P-a, syna Anny P.; dle souhlasného udání obou nehyl však pach.týřem 
tohoto pozemku Karel P., nýbrž jehD matka Anna P., jejíž. ho>spodářství 
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Karel P. před nastoupením vojenské služhy vedl; z této· voicnské služby 
vrátil se posléze uveden:)' teprve na po-dzim 1919 domů a byl v ní, když 
se ohlášky podávaly. Ohláška znějící na Karla P-a nemohla v tomto 
případě, kde KarelP. pozemku vůbec v pachtu neměl, vzhledem k ná
l~i'tkám správně a v pravý čas proti ní podaným mítii účinku; nemohla 
však míti účinku ani ohledně Anny P., když proti předpisům § 12 uve
deného zákona od ní nebo v jejím jméně vÍlbec podána nehYla ba ani 
proti předpisům § 13 záklOna ani její jméno jako p·řihlašovatelky neobsa
hovala. 

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

Důvody: 

DOvo·lací stěžovatel Václav B.obmezuje se ve své stížnosti na po.uhé 
tvrzení, že mu náJrok púžadovací příslUŠÍ' z důvodů prv}'m soudem uve
dených. Oproti tomu stačí poukázati k dÍlvodum napadeného usnesení, 
které dovolací stěžovatel vyvcrátiti se ani nepokusil. Dle § 1 zákona ze 
dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n. pachtýři, který od l. října 1901 
požadovaného pozemku v pachtu neměl, požadovací nárok nepřísluší, a, 
poněvadž jest zjištěno, že Václav B. vsioupil do pachtovního poměru te" 
prve na jaře 1902, jest zřejmo, že se po'stoupení požadovaného pozemku 
dO' vlastnictví nemůže domáhati. Ustanovení § 1 cit. zákona, dle něho,ž 
přestávky ne delší než jednoho roku nároku pachtýřova neruší, nemůže 
se .dovolávati, poněvadž. nutným předpokladem pro p01lžití tohoto zákon
ného předpisu jest, jak již z přiroze'néhO' významu a smyslu slova »pře
stávka" plyne, že pacht musil dnem 1. října 1901 býti v platnosti a od 
toho dne faktický jeho, výkon počíti. Co· se týčé dovolací stížnosti Anny 
P., dlužno ji sice dle § 9 nespOT. řízení phznati' oprávnění ku stížnosti, 
aleoduvodněnou stí:žnost tu nelze shledati. Stčžovatelka byla ovšem 
paohtýřkou, ale ve lhUtě § 12 zákona nároku svého neohlásila, nýbrž jejÍ 
syn Karel P. svým jnlénem, a pc.uG'Vadž požadovací .-nárok p,řísluší pouze 
pachtýři {§§ 1 a 3 zákona), jímž Karel P. nebyJ, a Anna P. ani při jed
nání soudním, při kterémž teprve zmíněné okolnosti vyšly na' jevo, ná
roku požac!ovacího neohlásila, - k ohlášeuí tomuto ovšem by nebyl mohl 
pro opozděnost býti vzat zřetel -- rekursní soud vším právem vyslovil, 
že jí po'žadovací -nárok nepřísluší. 

Čís. 679. 

Otázka, zda stavebník vydržením nabyl práva hromaditi stavivo na 
pozemku obecním, náleží na pořad práva. 'Ú'řad stavební by rozhodnval, 
zda mu právO' to příSlUŠí jako stavebníkovi. 

(Rcrzh; ze dne 28. září 1920, j" I 678/20.) 

Žalovaný složi'l stavivo -na obecním pozemku uličním. Protí žalobě 
obce, by zanechal používáni ulice za skladištč staviva bránil se žalovaný 
jednak tím, že místo, kde uloženo' je stavivo, patří do jeho vlastnictví, 
jehož prý nabyl vydržením, jednak tím, že dle všeo·becného zvyk" ukládá 
stavebník stavi'vo na ulici. Po 'formální stránce namítl nepřípnstnost ~o-
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radu prava. Pro c e s II í s o II d p r v é s t O' I i c e uznal ve veCl samé, 
lleuznav tuto námitku za opodstatněnoLu pr-oto, že jde na straně žalova
rého 'O užívání pozemku zapsaného v seznamu veřejného- statku jiným 
zpúsobem než jeho veřejná: povaha připouští, a že rozhodování o tom, 
je-li užívání takové přípustno či ni'koli spadá do právomod soudu. O d
v o- 1 a c í s O> II d zrnšil rozsudek 'prvého soudu a jemu předcházevší ří-zení 
iako zmatečné a odmítl' žalobn 'pro nepřípustnost pořadu práva. D u
~, o d y: Žalovaný ne:použ'Ívá ulice z důvodu nějakého oprávnění, opíra
jícího se o právo, soukromé, nýbrž jako, stavebník na základě stavebního 
řádu. Předpis § 122 čís. 6 stavebního řádu pro Cechy ze dne 8. ledna 1889, 
čís, 5 z. z. ustanO'vuje v tomto směru, že náleží na úřad stavební, aby 
nařídil, kde se má stavivo skládati, jakož také, aby učinil všeliká jiná 
cpatření, j]lchž za příčinou pmvádění staVby šetřiti dlužno· s ohledem na 
policii bezpečnosiní a policii silniční. Dle § 52 čís. 5 staveb. řád!] jest 
stavbY'Ve:douci pcvjnen u stavebního úřadu zv láštč žádati, aby se mu 
vykázalo' místo ku skládání staviva. Z toho' jde, že rozhodnutí o tom, zda 
žalovanýjesl oprávněn' ulice p-oužívati za skladiště staviva, spadá 90 

působnosti obce jako stavebního úřadu. Žalc,vaný ku složení staviva za 
svolení žalující obce jako stavebního úřadu nežá,dal, tedy předpisu § 52 
čís. 5 stavebního řádu nešetři! a mUže se proto žalující obec jen jako 
úřad stavební domáhati toho, by zanechal používání ulice j a k o' s k 1 a
d i š·t ě s t a v i v a a mÍlŽe žádati odstranění stavebního materiál'u j;en 
dle předpisů N~du stavehníh.o, jmen'ovitě § 128 stav. řádu, tedy ce s t o u 
spr á v n í a nikoliv žal,obou negatorní. 

Ne j v y Š š í s o u·d obnovil usnesení prvého soudu, pO'jaté do roz
. sudku, jímž byla zamítnuta námitka nepřípustnosti pořadu práva, a ulo·žil 

soudu odvola-címu, 'by p,oill'ina použitý důvod ZJušovaCÍ, o odvolání! dále 
jednal. 

Důvody: 

Proti žalobě bylo žalovanym ve věci samé namítáno: 1. že místo, kde 
b stavivo- 11loženn, není veřejným statkem, ;,nýbrž vlastnictvím žalova
ného, 2. že, i lodyby měřením se zjistilo, že tomu tak není, vYdržel vlasl
nictví k tomuto místu, maje je v držbě s připočtením vy-držeCÍ dOby svých 
rodiču přes 40 let a 3. že jedná se o stavivo· potřebné naznovnzřízení 
comu a ,tu že je k tomu 'Oprávněn všeobecným zvykem, vedle něho'ž sta
vebník užívá za stavby ulice na uložení staviva. Pro otázku, zda jde 
o pomer veřejnoprávní, či poměr soukromoprávní rozhodným jest, zda 
jednotlivec Vystupude vuči veřejnoprávnímu svazu jako jeho, člen, takže 
me,,; nimi ohěma jest poměr nadřízenosti a podřízenosti, či zďa přísluš
!:Ost jednotlivce k veřejno,právnímu svaíu zÍlstává mimo úvahu, takže 
proti sobě Vystupují dva právně koordinované subjekty právní. V onom 
:.;ří:padě j.de 'O ,pG'měr veře"in:oprálvní a TlO'vhodJo-vati o vzájemných pTáve·oh 
a povinnostech, plynoucích' pouze a jedině z tobo, že jednotlivec jest čle
nem veřejnoprávního svazu, zůstaveno jest" úřadÍlm správním. V druhém 
"ří:padě jedná se o střetnutí se soukromých sfér dvou rovnocenných 
právních subjektů, právní poměr jest p·oměrem soukromoprávním a roz
hodovati o něm jest úko.]em řádných soudu. Pod tímto zorným úhlem i'eví 
Se námitky, uvedené shora pod čÍs. 1 a 2, námitkami soukromovrávními, 
rozřešiti c[ázku, zda žalovaný ukládal stavivo na svém pozemku, použí-
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vaje takto. oprávnění, jemu jakožto vlastníku příslušejícího, jest právě tak 
věcí řádných soudů, jako řešení otázky, zda žalovaný, uchopiv se ví
lučné moci nad částí uličníhO' pozemku s vůlí, vykonávati moc tu pro 
sebe, vcšel tím v držbu této části uličního pozemku a zda držba ta vedla 
k vydržení soukromého vlastnictví. Jest tudíž patrno, že čeliti těmto nú
mitkám bylo lze jen pořa.dem práva. Jen pro případ, že námitky ty byly 
hy uznány bezdúvodnými, přicházela by v úvahu námitka třetí. S tou 
však soudové obírati by se nesměli, ježto při ní jde o po-měr mezi žalu-

. jící obcí jakožto úřadem stavebním a žalovaným iakožto osobou, naři
zovací moci to,hoto úřadu podrobenou, tudfž O' pomcr veřejnoprávní. VSr
sledek byl by pak ten, že by soud žalobě vyhověl, ježto žalovanému ze 
soukrcmoprávního důvodu nepřísluší, by na uličním pozemku stavební 
hmoty ukládal, a věcí stran bylo by pak, by správním řízením vypořá· 
daly zhývající otázku, zda žalovaný jako stavebník k ukládání staviva 
jest oprávněn. 

Čís. 680. 

z toho, že peněžní ústav není povinen, by zkoumal oprávněnost před. 
ložitele vkladní knížky, neplyne, že nebyl by k tomu oprávněn. 

(Rozh. ze dne 28. září 1920, P I 776i20.) 

Žalující Marie Š-cNái žádala žalovanou banku, by jí vyplatila pen'z 
z vkladní knížky, znějící na jméno Marie Š-ová, o niž vedla vlastnický 
spor se svým manželem a jejiž vybrání bylo jÍ manželem zapovězeno, 
Ohledně výplaty stanovil bod 6. pravidel, jež O'tišteny byly ve vkladní 
knížce; "Banka pokliÍ'dá doručitele vkladní knížky za oprávněného ma
jitele a neručí tudí'ž za oprávněnost podatele knížky, za totožnost osoby 
a pravost podpisu stran. Vyjmuty jsou: a) vklady vinkulované, b) soudně 
umořené neblO zákonitou zápovědí stížené{(. Banka .odepřela v}T,p1atu 
vkladu, načež Mario iŠ-ovádomáhala se na bance výplaty žalobou. P r 0-

cesní soud prvé stolice žalobé. vyhověl. Důvody: Rozhodnou 
jest otázka, zda banka se zachovala 'dle podmínek, jak jsou otištěny ve 
vkladnf knížce. Podmínky tyjwu podstatnou částkou smlouvy mezivkla
datelem a žal0'vanou, nemohou proto je·clnostranne býti měněny ani vy
kládány. Die nich každý držitel knížky vkladní jest oprávněn k vybrání 
vkladu, nenHi tu výjimek odst. al, bl. Z těchto výjimek není tu žádná. 
Zápověď manželem žalující daná není zápo'vědí zákonnou. Je to zápověď 
so,ukromá, poněvadž pod výpovědí zákonnou rozumí se jen zápověď daná 
k tomu povolanými úřady, zejména soudem. Jak ze souhlasného před
nesu. str au soud ua jisto postavil, je mezi manžely Š-ovými zahájen spor 
o vlastnictví uvedené vkladní knížky, ale soudní zápověď vYbírati vklady 
po rozumu § 381 a násl. eX.ř. nebyla ani žádána, tím méně povolena. 
Soukromá zápověď a za takovou dlužno' míti zápověď manželovu, ne
může nikdynahmditi úpověď zákonito,u. O d vol a c í s o u d zrušil TOZ

sudek prvého soudu a vrátil mu věc, by, vyčkaje právomoci, dále v, 
věci jednal a rozhodl. D ů vod y: Vzhledem k tomu, že ·dle ,bodu 6. pra
videl o výplatě vkladních knížek žalované banky, banka pO'klá'diáJ doru
čitele vkladní knížky Za oprávněného majitele a neručí za oprávněnost 
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podatele knížky, sluší ovšem uznati, že vkladní knížka, o niž jde, má 
povahu papíru rrajiteli svědčícího právě tak, jak to ohleduě vkladních 
knížek spořitelen jest nyní vysloveno v § 10 zákona ze dne 14. dubna 
1920, čís. 302 sb. z. a n. Tc' však má dle § 371 obč. zák., čl. 306, 307 ohch. 
zák. pouzo ten následek, že bezelstný nabyvatel knížky stane se vlast
níkem. Není tedy každý držitel, nýbrž jest púuze držitel bezelstuý opráv
něn, práva z vkladní knížky na vyplacení vkladu uplatňovati a dlužnfk 
sprošťuje se závazku jen tehdy, plní-Ii tomu, koho za bezelstného držitele 
kUÍžky pokládá. V tomto abmézen'ém smyslu sluší také vykládati usta
novení bodu 6. pravidel. Vždyť jest patrno, že na př. tomu, kdo knížku 
odcizil aneb věda o krádeži, od zlo·děje převzal, nelze přiznati právo, 
by směl žádati vyplacení vkladu. Jest tedy pro spor rozhoduou otázka, 
zda jest žalobkyně bezelstnou držitelkou sporné kuíŽky. Zpravidla ovšem 
předpokládá se dle § 328 obč. zák., že držitel jest bezelStným, zde však 
namítá žalovaná, že knížku založil manžet žalo,bkyně a že, jak nesporno, 
manžel již. relku 1919, tedy před po·dáním nynější žaloby, zahájil proti ny
nější žalobkyni spc;r o vlastnictví této' knížky; naproti tomu tvrdí žaloh
kyně, že jí byJa knížka manželem dne 1. srpna 1919 darována a ode· 
vzdána. Tyto okolnosti jsou pro spor rozhodny, nebo·ť bude-li uvedený 
spor rozhodnut v neprospčch žalobkyně, sluší dle § 338 obč. zák. již o,d 
doručení oné žalOby pokládali jí za držitelku obmyslnou, rovněž tak i ten
kráte, nebude-li proká'záno- jCjí tvrzení, že nabyla vlastnictví knížky da
rováním a odevzdáním od manžela. V těchto směrech! nulno· tedy jeduání 
posud neúplné doplniti, pročež byle> rozhodnouti, dle § 496 čís. 2 a 3 c. ř. s. 

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

Důvody: 

Dle čl. 6. pravidel pckkrdá banka doručitele vkladní duížky za opráv
něného majitele a neručí tudíž za oprávněuost ]Jodatele knížky. Banka jest 
si tedy vědoma toho, že pouze oprávněný majitel knížky má uárok lla 
výplatu, - vždy! papírů majiteli znějlcích uabývá bezelstný příjemce 
tradicí (§ 371 oM. zák. a čl. 307 obch. zák.), chce platiti také .oprávue
nému majiteli a proto toHko ku vlastnímu krytí u·stanovila, že pokládá 
doručitele za oprávněného majitele. Tím nenL stanoveno, že hanka f e s i 
p o v i n n a, vyplatiti 'každému domči!eli. Ve výrazu "pokládá" zračí se 
úsudek, výsledek duševní činnosti. Jako obohodnice může hanka poklá
dati doručitele knížky za oprávněnélw majitele, není'li tu ok(}Íností, z nichž 
mohou vzejíti pochybnosti o ,o·právněnosti doručitele. V tomtolJřípa<dč 
bylY tvrzeny okolnosti, jež jsou pro' oprávněnost doručitele· rozhodny. 
Právem tedy bylo rozhodnuto, žeiednání nutuo vtomtosměrn doplniti. 

Čís. 681. 

Pro zodpovědnost chovatele zvířete za škodu, jež zvířetem byla Zpi'l
sobena, jest lhostejno, že zvíře dosud nikoho nepoškOdilo, že chovatel 
nepropadl trestní zodpovědnosJidle §. 391 tr. zák. a že subjektivně pova
žoval zvíře za dostatečně opatřené. Vhodnost opatření~. a . postačitelnost 
dozoru nutno posuzovati dle okolností, za nichž došlo k poškození. 

(Rozh. ze dne 28. září 1920, ,Rv I 369/20;) 



538 

Pes žalovaného, jejž ,doprovázel 14 letý syn žalovaného, napadl ža
lohkyni, poranil ji na rameně a roztrhl jí gumový pláš!. Žalobě o náhradu 
ško,dy bylo soudy všech tří stolic vyhověno, n e j v y Š š í m S" ude m 
z těchto 

důvodú: 

Dovolatel dovozuje, že tělesného poškození žalobkyně a roztržení je
jih" pláště nezavinil, ježt" neměl důvodu svého psa opatřiti. Zda-Ii jeho 
pes žalClbkyni poškodil zuby nebo dráp'y, zda-Ii je veliký nebo malý, zda-li 
je lovecký nebo přepycho,vý, zůstává zřejmě Ihostejao, nebol podle § 1320 
obč. zák. je chovatel zvířete zodpověden za každé p"škození zvířetem 
zpúsobené, alsi je zvíře druhu jakéhokoli. Rovněž je lhostejno, .zda-Ji pes 
na žalobkyni vysk"čil v domnění, že to jest manželka ža].ovaného, nebol 
při posouzení povinnosti chovatele psa k náhradě škodY nelze přihlížeti 
k dúvo,du, proč 'pes na člověka vyskočil, pokud někdo, psa nepoštval nebo 
ne,dráždil, že však tomu tak bylo anebo že žalobkyně své poškození za
vinila vlastní neopatrností, nebylo tvrzeno. Dovolate1 se domnívá, že 
majitel zvířete není zodpovědným, j.esmže zvíře posud žádné zlé vlast
nosti neprojevilOI a jestliže majitel psa učinil opatření, které shledával po
třebným p.odle vlastního· uznání. Avšak povinnost chovatele zvířete k ná
hradě škody zvířetem tím způsobené není závislou ani od trestní· zodpo
vědnosti ve smyslu> § 391 tr. zák. ani .od subjektivního náhledu chovatele 
zvířete. Jaké opatření neb dClhled byly potřebnými, by někdo nebyl zví
řetem pošk'Ozen, nelze posuzovati podle názorů chovatele, nýbrž podle 
okolností, za kterých poškození nastalo. Je zjištěno, že pes žalclvaného 
na, žalobkyni vyskočil a ji při tom poškodil; tato skutečnost ukázala, že 
bylo potřebi opatři1i, aby se tak nestalO', a že o potřebné 'Opatření nebo 
dohled nebYlo pO'staráno. Opomenul-li na psa dohlédnouti nebo jej opatřiti 
14 letý syn, jemuž jej žalO'vaný svěřil, iest za jeho op"menutí zodpověd- . 
ným, ježto ze skutečnéh'O poškozeni se objevilo, že psa dal v O'patr.ování 
osobě k tomu nezpůsobilé, která buď psa pustila z dohledu, bu'ď nedovedla 
zabránHi, by na člověka neskočil. 

Čís. 682. 

Vypoví-li manželka manželu správu svéhO' majetkU, dlužno poměr 
manželU k věcem, jim spoluvlastnicky náletejícím, po.wzovati na dále 
výlnčně dle :§ 833 a násl. obč.zák. Manželka, id svémocně zrušila spolu
žití s manželem, není proto ještě oprávněna, žádati dle II 836 obč. zák., 
by osoba třeli ustanovena byla správcem spoleeného statku. 

(Rozh. ze dne 28. září 1920, Rv I 485/20.) 

Správu us~dlosti, ná<ležející spoluvlastnicky ohěma manželům, vedl ve 
smyslu § 1238 obč. zák manžel až do 27. srpna 1919, kdy mu byla vy
povězena manželkou,- jež podavši na něho žalobu n rozluku manželstVÍ, 
se svémocně od něhoodsíěhcvala. Po té pQdala manželka na manžela 
žalobu, domáhajíc se toho, by pr.o spo.Ječnou> nemovitost zřízen byl správce 
(,le § 836 obč. zák., protože prý manžel na statku špatně hospodaří. P r 0-
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ce s II í s o II d p rve s to 1 i c e žalobě vyhověl, vzav údaje žaloby za 
prokázány. O d v ol a c í s o ud žalobu zamítl. D ů vod y: Odvolacímu 
důvodu nesprávného posouzení věci 'po stránce právní nelze odepříti 
oprávnění. Ve směru tomto dlužno poukázati především k nesporné sku
tečnosti, že žalobkyně žalovanému správu svého jmění ve smyslu usta
novení § 1238 c;bč. zák. odňala a že jí proto přísluší dle ustanovení § 833 
obč. zák. držba a správa společného majetku společně se žalovaným. To
hoto práva spoluspravování žalobkyně touto žalobou neuplatňuje, nýbrž 
dcmá<há se toho, by sp'Olečná věc byla spravována owbou, kterou usta
noví soud, a žádá tedy, aby žalovanému, jemuž patří druhá polovice used
losti, byla správa této polovice odňata. Nelze pochybovati o tom, že 
otázka, má-Ii býti společný majetek spravcván všemi podílníky, či m<Í'-1i 
býti jeho správa svěřena jednomu z nich nebo dokonce snad oso,bě třetí, 
uáleží ku záležitostem řádné správy a že o tom rozho,duje většina hlasú, 
jež se počíta:ji dle poměru pcdílů které jednotliví účastníei na věci spo
lečné mají a že při stejnosti hlasů, nedocílí-Ii se dohody, rozholjne o tom 
soudce {§§ 833 a 836 obč. zák.). O takovýto případ však v tomto' sporu 
nejde, neboť se mezi stranami nejedná, o obyčejnou správu společného 
majetku, jak to ustanoveni § 833 a násl. obč. zák. na zřeteli má, nýbrž 
o správu spclečného' majetku, jenž patří manželům, a v případě takovém 
dlužno posuzovati vec dle zvláštních ustanovení XXVIII. hlavy obč. zák. 
(smlouvy svatební) a nikoli dle všeobecných předpisú XVI. hla vy obč. 
zák. (spOlečné vlastnictví). V důsledku toho dlužno však říci, že opa
třeni, jakého se žalobkyně ve sp.oru tomto .domáhá, je vzhledem k trva

. jícímll' dosud manželství 'obou· stran tak pronikavého rázu, Že může býti 
povoleno jleu' z důle'žitých příčin; tOl plyne nejen z povahy věci same, 
nýbrž i z § 1241 obč. zák., jenž ustanovuje totéž v přípa.dě podobném. 
TakolVýchto důležitých důvodů však žalobkyně při líčení před prvým 
soudem neuvedla. Žalobkyně odilvodňuie totiž· žádost za zřízení správce 
SPOlečného· majetku způsobem dvojím a sice: jednak tím, že, podavši na 
žalovaného pro různé rozbroje rázu rodinného a hosp.odářského žalohu 
o r.ozluku, opustila začátkem července 1919 jeho domácnost a. bydlí nyní 
jinde, při čemž ani netvrdí, že by jí bylo bývalo soudem povoleno' .oddě
lené .bydliště, jednak tím, že žalovaný dle účtu, složeného ze společné 
usedlo'sti za čas od 2. července 1919 ·d:o 31. ledna 1920, vykázal tak ne
patrnÝ čilsty zisk, že to· skuteční'm poměrům ani zdaleka neodpo,vídá. 
POlkuoJ, se především prvél](} důvodu iýče, stačí poznamenati tolik, že 
žalobkyně nebyla oprúvněna, manželské spolll'žití Se žalovaným svémocně 
zrušiti a bez soudního povolení si za,[o'žiti samoMatnou domácnost, a to 
ani tehdy, kdyby s tím snad i žalovaný souhlasil, poněvadž manželé ne
mají práva, ani' s obapolným souhlclsem' manželství rozvázati (§ 93 O')"č. 
zák.). Tím, že tak učinila, zbavila se žalobkyně možnosti, a,by své právo 
spolusprávy majetku společnéhO' vykonávala tak, jak to manželce za 
trvání· manželství přísluší a nemůže se z ,tohoto důvodu dovolávati usta
novení osoby třetí za správce ve smyslu ustanovení § 836 .obč. zák. Že 
by pak byl býval žalovan"ýžaJo'bkyni hránil, abY se spo]usprávy na used
losti spOlečné zúčastnila, způsohem takovým, že hy v tom mohlo býti 
spatřovánol zkráceni jejkh práv, nebylo ani tvrzeno. K žádání podobnému 
lleopravňuje .však žalobkynial1i důvoddmhý, poněvadž se netýká pod
staty společné usedlosti, nýbrž ]louze složení účtn z přÍjmů a vydání, jež 
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po náhledu žalobkynině správnými nejsou, účet složenÝ sc vztahuje na 
dohu poměrně krátkou {od 2. července 1919 do 31. ledna 1920),příjmy ze 
společné usedlosti, jichž žalovaný docílil, jsou z převalné části výsledkem 
hospodaření ještě z doby, když žalobkyně sdílela se žalovaným společnou 
domácnost a se tedy hes.podaření súčastnila a výtka, že vykázaný čístý 
výnos ze společné usedlosti není takový, jaký byl by měl býti, není ještě 
důvodem pro opatřeni, kterého se žalobkyně domáhá, to tím méně, ježto 
má žalobkyně mOŽI1C'st, aby se domáhala na žalovaném přímo náhrady, 
cítí-li se býti jeho jednáním zkrácena. Poněvadž pak dle uvedeného stavu 
věci manželství sporných stran právně ještě trvá a nebyly zjištěny sku
tečno·sti, jež by zřízení správce pro včc společnou ospravedlňovaly, bylo 
odvolání vyhověnoi . 

. N ej vy š š í s o u d nevyhověl dovolání. 

Dúv{:.dy: 

Dovolacímu duvodu čís. 4 § 503 c. ř. s. nelze přiznati oprávněnosti. 
Sporné strany jsou Spoluvlastníky usedlosti s po\Zemky a. jest každémn 
z nich knihovně připsána polovice těchto nemovitostí. Jak z přednesu 
ohou stran plyne, vedl žalovan}' správu společného majetku ve smyslu 
§1238 obč. zák.. hezkladení účtu až do, 27. srpna 1919, kdy mu byla 
správa majetkužalohkyni. příslušejícího touto' vypovězena. Právní účinek 
této výpovědi jest ten, že přestává právní domněnka § 1238 obč. zák. a 
že právní poměr obou manželu vzhledem k jejich společnému majetku 
nesluší více posuzovati dle ustanovení §§ 1237"a násl. obč .. zák., nýbrž 
dle ustanovení §§ 833 a násl o,bč. zák Zejména nelze tu tedy užíti usta
novení § 1241 obč. zák., které 111'; na zřeteli správu postoupenou manže
lovi výslovně, tedy smlc,uvou. Dle § 833 obě. zák. přísluší, jak již soud 
odvolací správně uvádi, žalobkyni, kterás]Jrávu svého majetku žalova
nému vypověděla, držba a správa společného jmění spolec;ně se žalo
vaným a jest věcí žalobkyně,' aby tohoto svého práva použila. ŽatobkY'11ě 

. však místo toho, jak v žalobě uvádí, domácnost svého manželaoP!1sti!a, 
j}odav,ši na něho pro ruzné TOZ)brcďe rázu rodinného a hospodářského ža
lobu na rozluku manželství. Žalobkyně neuvádí pří číny, PrQ které žalo
vaného opustila a netvrdí také, že by jí bylo povoleno oddělené bydliště, 
takže nelze posouditi, z jakého, důvodu se správy společného majetku 
vzdala a slušípmto tento stav, který žalobkyně svým odchodem z do
mácnosti žalovaného přivodila, vzhledem k ustanovení § 92 obč. zák. 
pokládati za nezákonný. Toto, protizákonné chování žalobkyně však samo 
již brání' tornu, aby jl přiznáno býti mohlo právo žádati za ustanovení 
tl'eti osoby za SPrávce společného majetku, tedy i majetku žalo-vaného. 
Teprve tehdy, kdyby přu společné správě mezi nimi shody docíleno,býti 
nemohlo, aneb kd:y;by žalobkyni účastenství na správě z j'akýchkoli příčin 
bylo znemnžnČllO (tedy i v' přípa'dě snudně povoleného odděleného by
clliště), mohlo ·by hýti vzato v úvahU', má-U býti ve smyslu § 836 obč. zák. 
zřízena třetí osoba za společného správce. Pokud· se žalObkyně <dobro
volně správy společného majetku vzdaluje, sluší i na dále pokládati ža
lovaného za plnomocníka ve smyslu § 836 (jbč. zák., který o-všem po vý
povědi správy jmění žalobkyně jest povinen účty z této správy klásti. 
Výtky, které žalobkyně žalovanému v tomto sporu činí, směřují vesměs 
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proti složenému, účtu a byť i se dotýkaly samé podstaty usedlosti, sluší 
je vyřiditi eventuelně zvláštním sporem, výtky ty však nejsou s to, aby 
odůvodnily (lárok žalobkyně na zřízení společného správce. 

Čí •• 683. 

o podaném odporu dle ,§ 156 obě, zák, za stanovených podmínek. jest 
j~dnati v řízení nesporném. Cesta sporná jest nutna jen za podmínek § 2 
Č, 7 cis, pat. 

(Rozh. ze dne 28. září 1920, R II 268/20.) 

Manžel ve svém. odpŮ'ru .proti manželskému zrození dítěte tvrdil a li
sUnami doloiW, že manželka jeho porodila dHě dříve, než uplynulo 6 mě
síců ode dne sňatku. So II d p r v é s t o I i c e poukázal odporovatele na 
pořad práva. Rek u r sní s -o u d usnesení po·tvrdil. DÍl vod y; Stěžo
vatel opírá své podání, kterým odporuje· manželskému původu nez!. dí
těte Karla, jeho manžefkou dne ll, června 19:;0 zrozeného, o ustanovení 
§ 156 obě. zák. a dC/vozuje, že se mu nejednalo o rozhodování sporu, nýbrž 
o odpor, že dítě není jeho, a oúře.dní úkon za 'účelem ochrany práv dítěte. 
K: těmto· vývodům stačí poukázati k tomu, že popírání manželského pů
vodu dítěte ať před dobou zákonnO'u{§ 156 obč. 2lák.), ať v době zákonné 
(§ 158 "bě. zák.) zrozeného musí se státi sporem, jak plyne nejen z cito
vaného, právě zákonného ustanovení, nýbrž i z ustanovení § 159 obč. zák., 
a že pro- ro.zhodo'vání toho,to sporu jest dle § 50 čís. 1 j. n. příslušným 
soud sborový. Z těcbto zákonných ustanovení jest zřejmo, že jest v této 
z'Í'ležítosti vy.Jóučeno· řízeni nesporné, jež by -se jakýmsi odporem' zavésti 
mohlo, jak stěžovatel ve svém rekursu ,dovozuje. 

Ne j v y Š š í S'O II id' zrušil usnesení niž'šíCh soudů a nařídil soudu prve 
stolice, by o odporu pO: zákonu jednaL 

DÍ1vody: 

Stěžovatel ve svém odp'om tvrdil a listinami doložil, že manželka jeho 
porodila dítě dříve ještě, než uplY'llulq 6 měsfcu nde dne uzavření jejich 
siíatku. OdporUje tudíž podle § 156 'obě, zák. soudně otcovství k tomnto 
dítěti. Odpor takový sluší podle jeho právní po·vahy pokládati za prohlá
šení, spadající do řízení nesporného; jest to pouhý protest, jejž uplatňo
vati jest podáním na příslušný soud uebo protokolárním' proh,!ášením 
u sondu tohoto, a o němž zahájiti jest řízení nesporné. Žaloba a řízení 
sporné nebyly by ve věci této tím méM na místě, pončvadž manžel ve 
svém cdporu výslovně tvrdí, že v době uzavření sňatku nevěděl o teho
tenství manželčině, a ze spisu toho času nevysvHá, že by tvrzení toto 
bylo nesprávné. Mínění soudu rekursního, že z §§ 158 a 159 obč. zák. 
plyne nutnost, popírati manželský pÍ1vod dítěte sporem, jest mylné, poktud 
jde o případy § 156 obč. zák., nebof p,ředpisy §§ 158 a 159 nevztahuji se 
na odporciVání otcovství podle § 156, nýbrž jen na popírání manželského 
zrození dítěte podle § 158. Odpor stěžovatelův ovšem může ,l'omněnku 
nemanželského zrození nezletilého dítěte založiti toliko za podmínek zá
konných. Soud první stolice jest povinen, zjistiti dle předpisu řízení ne-
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sporného pndmínky tyto, a pOli ze, kd~hy nastal případ § 2 čís. 7 patentll 
ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. Z., bylo by nutno, odkázati odporovatel', 
na pořad práva, 

Čis. 684, 

Zákon o zajištění půdy drobným pachtýřům (ze dne 27, května 1919, 
čís, 318 sb, z, a n.). 

Pro požadovací nárok je rozhodným. zda právo nájemcovo týká se 
užitku hlavního, to jest hospodářsky cennějšího. 

(Rozh. ze dne 28, září 1920, R II 297;20.) 

s o udp r v é s t o I i c c, zjistiv, že pnžadovaný pozemek jest Vlsno
vým a třešĎnvým sadem, z nčhO'ž panství každoro-čně ovoce prodává a 
pŮldu jen jako vedlejší zdroj příjmů pronajímá, zamítl nárok požadova
telův. D ů vod y: Nenípac:htem ve smysl", § 1 odstavec pátý zák. o zaj. 
půdy, týče-Ii se nájemcovo právo tolikc! vedlejších užitkú pozemků. Udá
ním strau bylo zjištěno, že p.řed válkou se z míry požadov<lného ,pozemku 
platilo pachtovného 1 I( 60 h ročně. kdežto jinak činil pacht 30 I( wčne. 
Již z toho-to nepatrného nájemného jest patrno, že pronajímání pozemkU 
tvořilo pro pronajímatele toliko vedlejší užitky a že hlavním a podstatným 
užitkem byl výnos ze sadu za prodané ovoce, poněvadž' tento byl vždy 
mnohem většfnež z pronajaté půdy. Rek u r sní s o II d přiznal poža
žovací nárok. D ů vod y: Sc:ud, rozhoduje o požadovacím nároku, zkoumá 
pouze, zda pozemek je »zemědělsk~Tm pozcmkemK ve smyslu zákona ze 
dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n. ('~ 'J). Za »zemědělský pozemek« 
v témže smyslu dlužno považovati každou' část púdy, jež P' r a cíp o d
n i k a tel c s t a I a s c úro dno u, plod o n o s n o u. P oz e m e k 
pac h t o v ním u s í být i nyní k u I t II r n í p fl d o u. V tomto pří
padě není o tom spOlru, že pozemek. o nějž tu jde, slouží zernědělsk)'rm 
účelúm kulturním {pěstování obilO. Na tom nemění ničeho, že vlastník 
po,zemku na několika místech téže půdy má: OVOCl!é stromy, jichž S3ll! 

užívá. a že výtěžek z této kulturní půdy je pro vlastníka nepoměrně pro
'spěšnějším než výhody z prcpachtování půdy,; rovněž je bezvýznamné, 
kolik pachtovného pachtýři platívají (vzhleďem k jakosti půdy). Neboť 
mzhodujícím ve smyslu zákona o drobných pachtýřích je pouze, zda 
pachtovní pozemek stal se zemědělským pozemkem dlouhá léfa trvající 
pílí drc!bného paohtýře. 

Ne j V Y Š,Š í s O II d zrušil usnesení obou nižších soudů a přikázal soudu 
prvé stolice, by řízení doplnil a pak znovu o věci rozhodl. 

Důvody: 

Podle § 1 oldstavec čtvrtý zákona ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. 
z. a u. nepoJcládá se za pacht a nepřísluší -(udíž nárok požadovací, týče-Ii 
se pachtýřovo právo toliko vedlejších užitků pozemků. Za hlavní užitek 
dlužno, pokládati užitek hospodářsky čennější. Jelikož v tomto pří-padě 
užívá pachtýř požadc,vaného pozemku jako pole, kdežto vlastník pobfrii. 
užitek se stromů tam rostoucích, jest rozhodujídm PTO> nárok pachtýřův, 
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;uda hospodářsky cennějším jest užitek, plynoucí pachtýři z obdělávání 
pWdy. či nžitek z ovoce, připadající vlastníku. To podle dosavadních. zji
štění nelze spolehlivé posouditi. Okresní soud zjistil pouze, jaký jest vý
těžek z ovoce z celé trati, kter-á má výměru asi 100 měřic; nezjistil však, 
kolik z něho připadá na požadovaný pozemek a nezjistH také, jaký nžitek 
má pachtýř z cbdělávání orné pildy. Teprvé porovnáním o'bou bude lze 
posouditi, zda užitek, který pobínl vlastník, či užitek, který po'bírá pach
týř, je užitkem hlavním. Jest tuóíž nutno, aby v tomto směru bylo, řízení 
po případě místním ohledáním s přibráním znalců doplněno a aby pak 
o věci bylo znovu rozhc·dnuto. 

Čís. 685. 

Komisionářský poměr mezi bankou a upisovatelem rakouských vá
lečných půjček není vyloučen tím, že upbovatel platil bance jen úřednií 
stanovenou cetlu upisovací a že banka dostávala provisi nikoli od něho, 
nýbrž od Vídeňské poštovní spořitelny. 

(Rozh. ze dne 28. záři 1920, Rv II 146/20.) 

Zalovaná banka o'známila o>běžníkem ze srpna 1918, že bude přijímati 
zálohy na IX. rakouskou válečnou pújčku. Zaluiící zálc,žna složila p,* 
u žalované banky zálohy celkovým penízem 40.000 1(, jež pak žalovanó 
převedla na zálohový účet Vídeňské po'štovní spořitelny. K,dyž pro poli
tickýp'řevrat k vypsání IX. válečné pŮjčky nedošlo, domáhala se záložna 
na bance vrácení splacených záloh a, byvši 'odmítnuta, žalovala o zapla
cení uvedeného penke v Kč. Pro c e sní s o II d p r v é s tol i c e žaloM 
vyhověl. D Ů vod y: Poněvadž jest nesporno,že žalovaná: banka převzala 
ctd žalobkyně 40.000 K na zálohový účet IX. rakouské válečné piHčky, jest 
pou-ze otázkou, zda byla žalovaná oprávněna uložiti zaslané NI peníze na 
zálohový účet Vídeňské poštovní spořitelny čili nic.K!dyby i pravdou 
bylo, že bylo ve všech, úředních listech uveřejněno, že všechny rakouské 
banky 'přijímají, již předem: úpisy na tuta. válečnou půjčku dle podmínek 
poštovní spořitelnou stanovených, a že na rozkaz bývalé vlády mkouské 
oznámila žalovaná banka svým komitentům stejně znějícím oběžníkem 
ze dne 2. srpna 1918, že jako při půjčce mi,nulé přijímá již nyní zálohové 
vklady 'pro příští rakouskoll válečnoll půjiČkll, plyne z předložené listiny, 
že totO' súčtování předchozích válečných p,ůj'ček, zejména IV. válečné 
půjčky dálo se na z v I á š t ním ú čt é jmenované banky s další pCYd
mínkou, použiti L1činěných splátek k ú1lradé valuty upsané rakouské vá
lečné ,pújčky. Pak-li tedy ža],ovaná' batika dopisem ze dne 2. srpna 1918 
vyzvala žalóbkyni k upisování IX. rakouské válečné pu}čky oznamujíc, 
že jako při půjčce minulé přijímá již nyní zá],ohové vklady pro příští ra
kouskou válečnon půj.čku· při velice výhodném zúročení 4'" pmc. s pod
mínkou, že vkladů těchto bude použito výhradně k upsání válečné půjčky. 
a pak-Ii žalujicí záložna akceptovala toto vyzvlání a zaslala pak žalované 
bance 15.000 K a 25.000 1(, a žalovaná banka př/jem těchto peněz potvrdila 
ve prospěch zálohového, účtu rakouské válečné půjčky - plyne z toho, že 
částky ty přijaty lato při minulé půj"'ce IV. na zvláštní účet filiálky ža
lované banky, že žádnÝ zvláštní příkaz k uložení peněz těch na konto 
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Vídeňské poštovní spořítelny dán' nebyl, a že, použila-li žalovaná banka 
peněz těch na záloho,';' účet Vídeňské poštovní sPořiteln~, uČi?ila ~;lli: n~ 
vlastní nebezpečí a nemůže obligační půměr banky k Půst(}V~1 sp~r;tel,:e 
nijak býti závazným vůči komitentu bank, pokud tento n~pnpo~sl! vy- 3 

slovně k tomu ab", se jÍm složená záloha ukládala na zalohove konto 
Vídeňské pošt;vní spořitelny. Jestl! právní jednání, které bylo mezi ža-
lující stranou a žalovanou bankou, ůbchodem ~l~ článku 360, ?:bch .. zák. 
Dle článku 361 obcb. z'''k. jest povinen komlslonar obchod s peCl ůbehůd-
nlka a v zájmu komitenta provésti pedle příkazu. Rozhodným jest pouze 
příkaz komitentův. Použila-li žalovaná banka zálohového vkladu 7.alob-
cova nikoliv tak, jak učinila při minulé IV. rakouské válečné půjčce na 
svém zvláštním kontě jak připomínala ve svém nběžníku ze dne 2. srpna 
1918, nýbrž k uložení' zálclhy na zálohové konto, Vídeňské poš!ovní spo: 
řltelny, nejednala <dle příkazu a jednala dle článkn 369 obch;,zak. na sve 
nebezpečí. Protože pak dle § 6 zák. ze dne 10. dubna 1919, CIS. 187 sb. z. 
a n. závazky, znějící na koruny rakousko-uherské měny, které jsou spl~tny 
v oblasti československého státu, platí se v korunách českoslove~sky?h, 
při čemž se počítá 1 Kč za 1 korunu rakousko-uherskou, protoze da!e 
závazek žalované banky jest splatný v oblasti česko sl. státu, a protoze 
ciále dle rozhodnutí ministerstva financí vklady mezi jednotlivýmipeněž-
ními ústavy jsou úplně volné a ani 10 prOC. nepodléhá státnímu zahavení 
pokud se týče za,držení, jako jest tomu II sC'ukromníkú, a protože ~onečn~ 
i v tom případě, že by byla dala žalobkyn~ příka~ k uložení n~ zalohov~ 
konto Vídeňské poštovní spořitelny, měla zalovana banka od prevratu a~ 
do doby, kdy due 6. února 1919 byla vydána zápověď pře'<"odu h~[ovosl1 
z území republiky rakouské do území republiky českoslovens~ei do~l1 
času aby si vklady z poštovní spořitelny Vídeňské vybrala, JeVl se na-
mitk~ předčasnosti žaloby neodůvodněna a žalobní nárok pInč odůvod-
něn O d vol a c í s O' u d rozsudek potvrdil. D ú v o ·d y: Mínění soudu 
prvé stolice, že tu jde o ohchod z komise mezi žalobkyní a žalova?ou, ~ení 
správným. Udělí-li někdo bance rozkaz, aby mu kOUPIla cenne paplry, 
jedná banka pravidelně jako komisionář k~pitelův. Pf:i upiso;,ání ::áleš~ 
nych pi1jček ale tomu tak nebylo. Odvolaclmu soud,: ,Jes! zna~o, ze, pr! 
upisování válečných pú1ček neplatil upisovatel bance zadne prOVlse, nybrz 
jen úředně stanovenou cenu upisovaCÍ a že banka obdržela prOVlse od -
Vídeňské po'štovní spořitelny. Z toho dlužno' souditi, že banky dlužní 
úpisy válečných půjček, které byly u nich upsány, nepřevzaly od zo-
štovní spořitelny ve Vídni pouze jako mandatáři upisovatelú a na úcet 
těchto, nýbrž že je svým vlastním jménem upisovatelúm prodávaly. Že 
tomu bylo tak i v tomlo p,řípadě, vyplývá z obsahu korespondence mezI 
žalo,vanou bankou a žalobkyní. Kdyby žalovaná byla zálohy 15.000 a 
25.000 K přijala, aby je li poštovní spořitelny ve Vídni složila na účet 
žalobkyně, byla by ve svých dopisech ze dne 2. září, 5, září a 13. září 
1918 sdělila že přiiímázálohy na záloho'vý účet u poštovní spo;ři(elny 
a pak že příkazu jí danému vyholVčla tím, že peníze ji zaslané složila 
u PlOiítovní spořitelny. To se však nestalo, nýbrž ve svých dopisech sdě-
luie žalovaná, že přijímá zálohóvé vklady při zúročení 4% proc. s pod
mínkou, že vkladů těchto, bude použito výhradně k llpsání válečné púičky 
a pak že zaslané peníze píše ve prospěch ,zálohového, účtu žalobkyně, 
° po'štovní spořitelně ve Vídni se nezmiňlijíc. Pakliže však žalovaná ne-
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jednala jako komisionář žalobkyně, nýbrž jednala V1IČi žalObkyni vlastním 
jmé"nem, jest pro posouzení právní;ho poměru mezi žalObkyní a žalolvanou 
lhostejno, co musela žalovaná učiniti, aby mohla žalobkyni svého času 
dlu·žní úpisy válečně půjčky o,devzdati, Zldali musela k tomu cíli sama 
zálohu u poštovní spořitelny ve Vídni složiti a zdali žalobkyně o tom 
věděla, že záloha musí býti u poštovní sp'Ořttelny složena. Právní poměr 
mezi žalovanou a poštovní spořitelnou nemá pro posouzení věci vý
znamu. Jeliko,ž žalovaná drží vyplacené jí zálohy bez právního důvodu, 
jest p'Ovinna je vrátiti a to jak správ:n·ě uvádí rozsudek prvé stolice, pOdle 
§ 6 zákona ze ,dne 10. dubna 1919, Č. 187 sh. z. a n. v korunách česko
sIovenských. 

N ej vy š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudú a' vrátil věc 
soudu prvé stolice, by ji znovu pl'Oljednal a rozhodL 

DŮvo·dy: 

Obě předchozí stolice položily za. základ svému rozhodnutí pouze 
obsah korespondence mezi soupeři, odmitnuvše vyšetřiti okolnosti, jež 
žalovanou stranou byly tvrzeny a o nabúdnuté důkazy opřcny. Odvo
lací soud, vycházeje z právního náz'oru, že žalovaná strana nejednala jako 
kOmisionM žalu'jící strany, nýbrž jménem vlastním; prohlásil pro po
sOUlzení právního poměru mezi soupeři za lhostejno, cn musela žalova.mi 
strana učiniti, by mohla žalobl<yni svého, času dlužní úpiSY válečné půjčky 
odevzdati, zdali musela k tomu cíli sama záloh" u poštovní spořitelny ve 
Vídni s!clžiti a zdali žalobkyně .o tom věděla, že zMoha musí býti u p'o
štovní spořitelny složena, Než právní návor odvolacího soudu, že žalo
vaná strana nejednala jako komisionářka strany žalující, jest mylný, 
vratkými js'ou tud-íž í dúslediky d.aEí, vY'voziorvané z ono'ho -PTá1v;niho ná
zoru, a věc bez vyšetření okoln'Ostí, o nichž byly žalovanou stranou na
hfdnu(y důkazy, není zralou k rozhodnnti. Odvolací seud, vycházeje 
z předpokladu, že p;ři ILp'isování válečných půjček neplatil upisovatel bance 
žádné provi'se, nýbrž jen úředně stanovenou cenu upisovací a že ban'ka 
od Vídeňské poštovní spořitelny provise e,bdržela, dospívá k úsudku, že 
banky dlužné úpisy válečných půjček, které byly II nich upsány, nepře
vzaly od poštovní spořitelny ve Vídni pouze Jako mandatáři upisovatelú 
a na účet těchtO', nýbrž že je svým jménem upisovatelllm prod;á:valy. To
holo úsudku nelze sdíleti, i kdy,by správným byl předpoklad, z něhož 
vycházel soud odvolací. Okolnost, že npisovatel neplatil bance žádné 
provise, poměru komisionářského o sobě nevylučuje. Úplatnost nevytýká 
zá:kon jakožtc, pojmový znak koťhisiói'lářství (čL 360 oheh. zák.). Ovšem 
vyžaduje zákon, by komisio'nář uzavíral obchody po živnostensku, t. j. 
za účelem dosažení zisku. Na tom však, jakým způsobem az jakého 
zdrOje zisku docílí, nikterak nezáleží. ·Není proto v daném případě komi
sionářský poměr vyloučen tím, že u·pisovateI platil bance jen úředně sta
novenou cenu upisovac.í a že banka dostávala provisi nikoliv od něho, 
nýbrž od Vídeňské poštovní spořitelny. Právní názor odvolacího soudu, 
že bankadluhopLw svým upisovatelům prodávala, jest v rozporu s před
pokladem téhož so'udu, vedlle něhož upisovatelé platili bamee jen úředně 
stanovenou cenu upisovad. Tomu-Ji tak, byla p·řej[m~cí cena již předem 
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pevně stanovena a nebylo! místa pro nějaké prodávání, to jest pro bu
douCÍ dohodu o ceně. Zbývá jen ještě otá0ka, zda upisování dělo sena 
účet žaLující strany, to jest, zda výhOdy z upsání půjčky šly k d~bru 
žalující strany čili nic. Výhoda.ta záležela hlavně v tom, že upsaný peníz 
skytal daleko vyšší úrok, než který jinak byl obvyklým. Žalující strana 
sama uvádí, že v době vkladů byly 2Y, proc. úroky obvyklou úrokovou 
mírou u vkladů, žalovanou bankou bylo jí však přislíbeno 4'/8 proc. úro
kování. Ovšem vychází odvolací soud dále z názoru, že žalovaná banka 
nemůže odvolávatise k o~udu peněz u Vídeňské poštovní spořitelny proto, 
že se žalovaná banka ve svýoh dopisech nezmiňuje o tom, že peníze 
zašle na zálohový účet Vídeňské poštovní spořitelny. Bude-li však doká
záno, že žalovaná banka, chtěla-li žalující straně svého času dluhopisy 
válečné pŮjčky· odevzdati, musela sama zálohu u Vídeňské poštovní spo
řitelny složiti a že žalujíc! strana o tom věděla, bude tím ospravedlněn 
úsudek, že žalující strana upsáním půjček a složením zálohy dala l,a jevo 
svůj souhlas i k tomu, bY' peníze, jí složené, ·byly u Vídeňské po-štovní 
spořitelny sloi,i'eny, poněvadž jinak příkaz, udělený žalované bance, nebyl 
pfOlveditelný. V tomto případě po-užila žalovaná banka peněz tak, jak 
oďpovídalo to vůli kormtentky a nebe·zpečí, vyplyn uvší z tohoto použití, 
postihuje stranu žalUjící. 

Čí·s.686. 

W - konto. 
V zal·li kOmitent bez námitek na vědomi zpravu o zřízeuí zvláštního 

konta, vzdal se práv, příslušellclch mn dle § 376, odstavec třetl, obch. zák. 
Žalobu Jeho, domáhající se výplaty v Rč, jest zamltnouti pouze pro tento
kráte. 

(Rozh. ze dne 28. září 1920, Rv II 160/20.) 

Žalobce dal 31. ledna 1919 žalované Jihlavské filiálce banky příkaz, 
by mu nakoupila 100 akcií Anglo-rakouské b>rnky a 3. února 1919 příkaz 
ku pWd'eďi těchto nakolupených akcií. Provedení této transakce stalo se 
na vídeňské burse, jednak pro-to, že žalobce za to žádal a dále proto, že~ 
na pra'žské burse nebylo 3. února 1919 zmíněnými akciemi dosud obcho
dováno. Banka prodal" pak dne 4. únOra 1919 akcie na vídeňské burse, 
výplata za ně měla nastati dlnem 14. února 1919. DOlpisem ze dne 13. února 
oznámila žalovaná banka žalobci, že výtěžek za prodané akcie převeďla 
na uzavřené konto, vídeňské, proti čemuž se žalobce neohradil. Žalobě 
jeho, by žalovaná mu vyplatila výtěžek v korunách československých. 
procesní soud prvé 'stolice nevYhověl. Důvody: Jakkoliv 
má žalobce nárok dle čl. 361 obch. zák., ,"by mu bylo vyplaceno, co utr
ženo za 100 akcií AngLo-banky, žalované bance do prOdeje daných, jest 
přes to žalobní llárok, aby se tak stalq v korunách českoslo-venských, 
neodův·o'dneným. ŽaJobce d'al žalované bance rozkaz k pr-od'eji zmíně
ných papíTů na burse ví de ň s k é, nemúže proto považovati za kupitele 
bankn samotnu ve smyslu čl. 376 obch. zák. odstavec druhý a musí se 
podrobiti důsledkům plymlOucím z ,udě.lení jeho vklJstnÍho .příkazu. Dlie § 1 
nař. vlády československé republiky ze dne 6. února 1919. č. 57 sb. z. a n. 
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nesměly soukromé peněžní po·hledávky a jaké-koliv úhrady, i ty, lez 
v z n i kly z pro dej e cen n Ý ch pap í r ů, pro v e den Ý ehm i m o 
území republiky českoslo'vens,k,é, býti převáděny do ůzemí 
republiky československé, pokud pohledávka jest splatna v korunách. Ne
směl a nemohl tedy ani výnos za prodané papíry převeden býti po 14. 
únOru 1919 doD území československé republiky. Protože pak dle § 6 zák. 
ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n: jen ony závazky, znějící na 
koruny ra'kausko-uherské, které JSOll spl a tn y v obl a s t i čes k o
s loven s k éh 10 stá t u',platí se' v k o r II 'I1'á ch č es k o slov e i1" 

s ký e h, a výnos za prodej akcií stal se splatným ve státě r a k o u
s k é m, nemůže se žalobce domáhati toho, aby výplata výnosu stala se 
v koru.fáeh československých. Bylo! na mém, dárva:Hi ro~ka" sám, 
alby v čas, to jest dine 3. února 1919, 'i<Jdy udělorval wzlmz k prodeji 
již koupemÝ'ch 'papírů, a kdy se právě oteví·mla Ipražská b'llTsa, dal na jevo 
způsobem, veškeru pochybnost vylučujícím, že chce, aby prodej se stal 
na burse pra~žské, nebo, dal-li rozkaz k p'fOdeji na burse vídeňské, aby 
výslovně rozkaz ten v čas odv(}lal. Neučinil-li tak, musí se pe·ďrobiti pod'
mínkám v1deňské bursy, dle jejichž usancí spadal den výplaty prodaných 
papírú na den 14. února 1919, kdy již nebylo, lze výnos do republiky 
Ceskoslovenské převésti. O d vol a c í s 10 II d rozsudek potvrdil v pod
statě z tých!ž d ů vo d ů, k nimž doda'l: Jest sice spTá-vným, že kOJmisionář 
po vstupním PTohlášení má právnJ p'o'stavení kupite!e (prodatele) a. že 
právní poměr mezi ním a komitentem po vstupním prohláš~tl; jest tak 
po-suzovati, jako bY bylo mezi nim> došlo ke kupní smlouvě za podmínek 
kCltnisionářského př1kazu. Rovněž jest správným, že rv tomto případě jest 
bydliště komisionářovo pro oM strany sp!ništěm a že teďy žalov~ná 
banka, k d yb y byl a d o >k oml s e v s t o'upila, měla plniti v Jihlavě, 
takže by ovšem v tomto případě nMízení vlády z 6. února 1919, či,. 57 
sb. z. a n. místa nemělo-. To vše se však nestalo. Odvolatel ·přehlíží, že 
kcmisionář nemůže proto již bez dalšího ·pokládán býti za samokupce, 
že opnmenul pojmenovatl třetfho smluvníka. Vždy záleží na tom, jak kó
mise v s i( u I k u byl a II r o v e cl e na. Učinil-Ii komisi(}nář vskutku 
smlouvu s třetí osobou, ať již sám' či dalším: komis.ionářem, pak QlVšem 
ručí podle čl. 376 ciďslavec třetí za 10, co má třetí plniti, jako přímý 
dlužník, není však v tomto případě ani kupitel-em ani pmcratelem. Nacl to 
p,řijala v tomto případě žalující strana bez námitek súčtování a tím se 
sama vzdala práva volby jí podle čl. 376 odstavec třeti příslušejícího. 
Z řečeného však plyne, že 1< prodeji došlo ve Vídni, že pohledávka vzni
kla z prodeje cenných paplrů v cizině a'nesměla býti POl 5. únoru 1919 
ďo tuzemska již převed1ena, pročež ~žalo'vané bance nezbylo, než tuto 
pohledávku žaLobcovu na zvláštní konto ve Vídni uložiti. 

Ne j Vy Š š í s O> u d potvrdíl rozsudek soQ:udu odvolacího. ~ tím do
datkem, že žaloba se zamítá pro tentokráte. 

Důvody: 

Nesporno jest, že žalovaná jakožto, žalobcova komisionářka, o.známivši 
žalObci, že provedla jeho příkaz k porode·ji 100 akcií anglob",nky d!no 3. 
lllThOlfa prnu koupenýoh a zalsla1vši mru vyúčtováni .ze dne 6. "wnora 1919 
nepoďmenovala zároveií. kupitele těchto akcií. Pedle třetího o-dstavee čl. 

35' 
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376 ob ch. zák. jest komitent v takovémto případě oprávněn, h1eděti ke 
'komisionáři jakožto k přímému kontrahentovi (kupite];). Právo to jest 
časo-vě neomezeno a může býti u,platňo,viÍJmo taiké teprve v žalobě. Nebylo 
by v tomto přípa,dě vyloučeno tím, že žalobce přijal bez námitek vyúčto
vání ze dne 6. února 1919, nebol dle posudku znalcova jde z tohoto vy
účtování pouze na jevo, že obchod by,l dne 5. února 1919 na vídeňské 
burse pmveden. Žalovaná mohla však zajistě na vídeňské burse pro
střednictvím svého vídeňského komisionáře Vystoupiti současně jako 
prodatelka akcH (za komitenta) a jako kapitelka jich. N{czor soudu odvc·
lacího, že nepojmenovaHi lwmisionář třetího kontrahenta, nemůže proto 
již' beze všeho býti pokládán za příméhol kontrahenta, nýbrž že záleží 
vždy na tem, jak byla· komise skutečně provedena, - nelze v tomto :pří
padě uznati za správný. Zásada ta platí jen tehdy, když komitent nepo
užije práva jemu v čl. 376 odstavec třetí obch. zák. vyhrazeného. P{}
užije-li však - jako zde - tohoto práva, muže beze všeho, pokládati 
komisionáře za- přímého kontrahenta, t. j. nabývá proti J(omisionáři z pro
vedení příkazu přímých nárokú, kdežto jinak vznikají mu jen práva o d
v O' z e n á, totiž postoupená práva komisionářova. Tu 'pak má otázka, 
zda h,misionář vskutku kon.trahoval s owbou třetí, či sám (v s'Ůbě) pro
vedl obchod, jen ten význam, že v případě prvním komisionář ručí jakD 
samoplátce za to, co skutečný kontrabent má platiti, kdežto v případě 
ctiruhém vzniká mezi komitentem -a 'komisionářem přímý právní poměr 
ku,pitele k prodateli llebn naopak. V našem případě nebylo zjištěno., že 
žalovaná prodala, akcie třetímu konlrahentovi. Komanditní společnost, 
jejfmž prostřednictvím prodej na vídeňské burse byl proveden, nelze po
kládati za kupitele akcií, je! spíše pouhou komisic.nářkou žalované. Že to 
nevylučuje možllosti, že žalovaná sama byla kupitelkou akcií, bylo svrchu 
již vytčeno,. 2alobcebyl tudí'ž Dprávněn poklá'dati žalovanou za přímou 
kupitelku akciL Zcela správuě odvolací soucl vyloi';i1, že za tohnto, před
pokladu jest bydliště komisionářovo pro obě strany splnišlěm, že tedy 
žalovaná mela by plniti v Jihlavě, a v tnm případě nařízení vlády ze dne 
6. února 1919, čÍs. 57 sb. z. a n. nemělo by místa. Ž,e následkem toholo 
nařízení žaJovaná nemehla již do tuzemska převésti výtěžek z prodeje 
akcií, když tě den výplaty byl dle podmínek vídeňské bursy teprve 14. 
únor 1919, šlo by na její vrub; žalobce maje přímý nárok proti žalované 
jako;žto kupitelce, nebyl by tím dotčen; mohl by beze všeho žádati vy
pla'ee-ní 'kupní ,ceny za akcie (podle !záko:nné pr,esump'De ža[IQlvafJJ01u, s-a,mioru 
koupené), a to vzhledem k § 6 zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 
sh. z. a n. v korunách československých; a žalovaná nebyla by opráv
něna bývala výtěžek ten žalobci již na řádném ,kontě k dohru připsaný 
převésti dodatečně na zvláštní uzavřené kontol (konto vídeňské). K:dyž 
tomu tak jest, nabývá rozhodujícího. významu otázka, nevzdal-li se ža
lobce svého výše naznačenébo práva, prýštícího' z třetího odstavce čl. 376 
obch. zák. lim, že, když žalovaná dopis'em ze dne 13. února 1919 mu 
oznámila, "že výtěžek prcdaných akcii hodnota 14. t. m. převedla k tíži 
jeho běžného účtu na uzavřené konto vídeňské, ježto prodJej proveden 
byl na' burse vídeňské a ona zde v státu československém poďlenařízení 
vlády s výtěžkem bude moci disponovati teprve až uzavírka bude zase 
zruš,ena", uic proti lomu nenamítarJ. tIIedí'c :k .posudku slyšeného znalce, 
že, ohdrželcIi žalobce vyrozumění 0' zřízení zvláštního konta pro účto-
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vání star';-ch korun, 'byl by, kdyhy nebyl s tím srozumčn býval, musil 
ihnedl oznámiti bance svůj nesouhlas, a že, neučinil-li tak, ill-ohla banka 
právem předpokládati, že žalobce zná obsah vládního· nařízení o zákazu 
převo·du cizozemských pohledávek a jest s Hm srozuměn, dlužno k otázce 
výše naznačené odpověděti kladně, kdyžtě samo sebou se rozu·mí, že' ža
lobce mDhl se vždy - výslovně nebo mlčky. - vzdáti práv peidle čl. 376 
odstavec třetí obch. zák. nabytých, a takovéto mlčky se stavší (čl. 279 
obdl. zák.) vzdání právě spatřovati jes! v tom, že, 'Vzal bez námitek a bez 
ohraženÍ na vědomí zprávu o zříze'nÍ. zvláštního konta vídeňského pro 
výtěžek prodaných akcií. OpačJ1Ý názorpřki! by se zjevně zásadě víry 
a poctivosti ve styku obeh'odním. Z toho, co vylo'ženo, vyplývá, že ža
IClbce vzhledem k ustanovením článků 361, 368 obch .zák. a nařízení ze 
dne 6. února 1919, Č. 57 sb. z. a n. nemůže toho času vůbec žádati vý
platy výtěžku prod'aných akcií, tím mén·ě ovšemjeh,o výplaty v koru
nách československých. Ježto však lze očekávati zrušení zákazu vyda
ného nařízením ze dne 6. února 1919, čís. 57 sb. z. a n. a není naprosto 
vyloučena možno'st dodatečné přeměny sporného uzavřeného konta ví
deňského v konto znějÍCÍ na koruny českoslo,venské, měl procesní soud 
vysloviti zamítnutí žaloby jen pro tentokrát, i byl proto rozslldek v odpor 
vzaty p.otvrzen s tím:to dodatkem. 

Čí", .• 687. 

I proti mimosoudní výpovědi, jež nevyhovuje náležitostem § 562, od
stavec prvý a druhý, c. ř. s., lze a nutuo podati námitky. 

Byl-ll pouze pronajat dům, třebas za účelem, aby v něm byla provo
zována živnost hostinská, jde o nájem. 

(Roz'll. ze dne 28. září 1920, I~v II 222/20.) 

Žalovaní měli od žalující společnosti v nájmu dům, pozůstávající z ob
chndní místnosti, bytu a dvou parcelních čísel tvořících dvM domu. 
V "p<vchtovnÍ« smlouvě byla najímateli vyhi'azena šéstimčsíční výpDvěď. 
Žalovaní provozDvali v najatém d·omě živnost hostinskou. Dopisem ze 
dne 15. břcznG 1920 sdělila žall1jícižalovaným, že jim dává šestiměsíční 
výpověď -a, nepodaií-li námHek, 'že bude m'ÍtiJ za to, že' žalovaní s vý
povědi souhlasí, načež žalovaní podali včas námitky. Pro ce sní s 0' II d 
p r v é stOo 1 i ce prohlásil výpověďbezúčinuou v pod;sta:tě z těchto d ů
vod ů: J,de především o tn, zda právní poměr mezi ,stra:nami Ibyl nájmem 
či pachtem, Mbo! v onom případě přicházely by v úvahupředpi'sy na~ 
řízení ze dne 9. února 1919,Čís. 62 sb. z. a n. Zákon stanDví r-ozlišovací 
znaky mezi pachtem a nájmem v §ľ091 'óbč. zák. V případě, o který se 
jedná, jde o nájem, ježto byl jlřenechán v užívání pouze dům s příslu
šenstvím, třebas smlouva byla mylně oenačena jako "pachtovní«. Ježto 
výpověď neodpDvíciá předpisÍlm nařízení Č. sb. z. a n. 62i1919, bylo ji 
prohlásiti bezúČÍ'nnoll. Dlužno však dále zkoumati k vůli 'otázce útrat, 
zda bylO' nutno podati námitky. Vzhledem k nařízení č. sb. z. a n. 62/1919 
!}ení třeba podati nárnitek, jde-Ii o Dbyčejný, nepochybný poměr nájemní, 
ježto vypovídající nemůže vésti exekuCÍ' a do.jde-li snad ku spom o ža!C!bě 
na vyklizení, může vypovězený ještě vždy namítati, že výpovědí vý
slovhč ne,přiial. Než přípa,d, o něiž tu jde, n.ení zDela jasl11ým. N.a ve1nek 
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jde o smlouvu »paclllc,vříl:;: TíZlrzerrurr~:Oufliievypověae~tF.-Te:stlffi!lecrlc-~·~ 
žalUjÍcí dala žalovaným výpověď, mohli ba museli podati proti 11í ná
mitky, jež'to otázka, zda tu byl pacht či nájem, jest po výtce otázkou 
právní, tím spíše, a'llať žalu,jící ještě za sporu hájila stanovisko, že tu jde 
o perměr p:J'chtovní. O d vol a c í s o II d zamítl námitky jako nepřfpustné 
a uložil žalovaným náhradu útrat obou stohc. D ů v o' d y: Námitkami 
lze čeliti jen takovým mimns:oudnÍ'ID výpověděm, jež vyhovují všem ná
ležitostem II 565 c. ř. s., ježto § 566 c. ř. s. slovem »takové" vztahuie Sf 

pouze rul.- mimoslOudn:Í výpovědi, odpovída}íiCÍ ná,ležitostem § 565 c. ř. s. 
V případě, o nějž jde, nebyl ve výpovědi Označen předmět nájmu, ani" 
doba, kdy žalovaní maji najatou věc předati. Nemohla se tudií výpověď 
státi právoplatnou a vykonatelnou, námitky byly z,bytečnými, ba pro
cesu"lně nepřípustnými, neboť nelze čeliti právním účinkům výpovědi. 
které již po zákoně vůbec nenastaly (srov. rozh. nejv. soudu vid. z 22. 
dubna 1908, Rv II 339/8 úř. sb. 1182). 

N e i' v y š š í s o u d obno'vil rozsudek soudu prvé stolice. 

Důvody: 

Rozsudek odvolacího soudu vychází z právního hlediska, že námitky' 
dle § 566 c. ř. s. proti mimosoudní výpověcli, která nevyho,vuje formál
nímu přeďpisu § 565 odstavec druhý, jsou nepřípustny; názor ten odů
vodúuieúvahou,že dle Qustwvoe třetího § 565 c. ř. s. jen ±a'ková mimo
soudní výpověď může dosíci účinků sC[l1dní výpovědi, která má formální 
náležitosti § 562 odstavec prvý a druhý c. ř. S., a že tedy mimosoudní 
výp(wěď, náležitostí těch postrádající, není vykonatelna ani když proti 
ní námitky vzneseny nebyly, a tedy nil<dy nemůže vejHi v moc práva, 
Názoru tomu ani iehoodůvodnění nelze při svědčiti. Dle § 1 čís. 4 ex. ř. 
má soudní výpověď, proti níž nebyly podány námitky, mocexekuČ11ího 
titulu; tutéž m:oc má také mimosoudní vý'pověď, ovšem za podm1ínek 
§ I čís. 18 ex. ř. a za předpokladu, že vyhcvuje ustanovením,§ 565, od
stavec třetí c. ř. s., totiž že obsahuje údaje uvedené v § 562, odstavec 
prvý a druhý c. ř. s. Jest tedy mimosoudní výpověď, mající tyto nále
žitosti, na mvni soudní výpovědi co do účinnosti {vykonatelnosti), čímž 
však není řečeno\ že mimosoudní výp'Ověď, náležitostí ~oněch postrádající, 
nemá n~p'rosto žádného významu; nelze! zajřsté upříti, že -se o ni m'Ůže 
,opírati žaloba na vyklizení najaté věci. Rozhodnouti 'O tom, zďa Výpověď 
má zákonné náležitosťi~čili nic, přísluší souďu a nikoli stranám, takže 
když jedna strana výpověď dala, náleží odpůrci, aby proti ní se ohra(li! 
" za tím účelem vznesl námitky, choe-li, aby zabráněno bylo účinkům, 
jicruž strana vypovídající tím docíliti chtěla, a aby v námitkách těch 
upl@tni! i uvedené formelní nedostatky výpověďi, aby po případě byla 
výp<wěď z tohoto důvcdn soudním výrokem zrušena. Rozhodnutí odvo
lacího soudu neuspcjwjuje ani v tomto směru; jím byly námitky Z:J'illít
nuty jako uepřípustué, aniž však ohledně trvání nebo zru.šení výpovědi 
bylo rozho~nuto. Zavržením námitek však není výpověď odstraněna; 
§ .572 c. ř. s. výslovně nařÍ'zuje, že rozsudkem, jímž řízení o námitkách 
se vyřizujej jest vysloviti, zda a Dokud se výpověď prohlašuje za účinnou 
či zrušenou; -'teprve výrokem:, jenž výpověď prohlašuje za zrušenou, po

. zbývá výpo,věď veškerého právního výzuamu. V dúsledku tohoto sta-
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uoviska ~jest se zabývati s námitkami prot> výpovědi a posouditi jich 
oprávněnost. V tom směru jest v prvé ř",dě rozhodno'u otázka, zda se 
jedná o nájem či o pacht. Po této stránce jest při svědčiti názoru soudu 
prvého, že jde o poměr nájemní. Poukazuje se na správné odůrvodnění 
soudu prvého" k němuž jest vůči vývodům Ddvolání dodati, že dle ne
spomého přednesu stran byl dán do nájmu dům pozůstávajíci z obchodní 
mistnosti, bytu a dvou parcelních čísel, tvořících dvůr domu; předmětem 
smlouvy bylo užívání těchto místno"tí; pokud se týče domu, nikoli však 
prcrvozování hostinství, nebyl tedy dán do pachtu hostinec, nýbrž dány 
do nájmu místnosti, třeba za účelem, ahy v nich žalovaní pmvo~ovali 
hostinskou živnost. Poněvad!ž se jedná o nájem, smlouvu nájemní pak dle 
min. nař. ze dne 9. února 1919, ;Čís. 62 sIb. z. 11 n., kze v-ypo,věděti pouze 
se svolením soudu, totÚl svolení však p·ro1kázáno není, nemůže výpověď 
uabýti právního účinku a nutno ji již 'proto zrušiti výrokem soud", vy
neseuým ve f.ormě stanovené §em 572 c. ř. s. 

Čis. 688. 

Bylo-li se domáháno uznání vlastnického práva k nrčité ohraničené, 
žalovaným užívané části pozemku, nelze postupovati cestou nespornou. 

(Rozh. ze dne 5. řÍjna 1920, R I 817/20.) 

Žalobkyně domáhala se uznání práva vlastnického k určité části 
parcely, jednak kůlnou žalované zastavěné, jednak žalovanou uií'iané 
v celkové vý,měře 7'8 m2

• Procesní soud prvé stolice o ža
lobě věcně rozhodl. O cl vol a c í s o u d 1-rušil rozsudek a řízení jemu 
předcházeJící jako zmatečné a ul\lžll soudu prvé ~stolice, by, vyčkav 
pravomoCÍ, postou-pil věc příslušnému soudci nespornému ku ří,zení dle 
cís. nař. ze dne 22. července 1915, čís. 20& ř, zák. D ů v ,o d y: Výsledkem 
provedeného spom jest zjištěno, že hranice mezi .oběma držebno,tmi jsou 
spornými. Neboť již v roce 1895 byl!o znalcem provedeno z·amlěření 
těchto ploch za účelem stanoveni příslušnosti mezery, ležící mezi oběma 
domy a také z tohoto sporu jde na jevo, že obě strany činí nároky na 
tento pruh mezi o,běma domy. Žalujíc i žalobni prosbu ohledně rozšíření 
tohoto pruhu, na nějž své vlastnické právo uplatúuje, za řízení změnila 
tvrdíc, že hranice obou parcel skutečně neznatelnými se staly a za spomé 
považovány býti musí. Pak-li tomu tak, bylo dle druhé dílčí novdy 
k obč. zák. za'Vedení sp,o:rnéhn řízení žaloho)! nepřípustné, žalo,bw měla 
bu~ďto ihned býti prvnim soudem pm nepřípustnost pařa,du práva od
mítnuta, nebo za nárvrh na ··úpravu hranic považována a nesporné řÍ'zení 
zavedeno. Poh,d práva j,est tedy nepřípustným, Podle motivu k II. dílčí 
novele {Věstník min. sprav. z r. 1915, str. 267) měl soud postupovati tak, 
jak uvedeno, když v průběhu vlastnického sporu došel ku přesvědčení, 
že o úpravu hranic jde. Na tomto právnfm náhledu odvolacího senátu 
nemění ničeho ta okolnost, že diikaz znalců ve sporu o. vlastnické právo 
na tento spomýpruh země již proveden byl, ježto! dle § 4 tohoto nařízení 
cestu sporu možno teprve tehdy nasto,upiti, když cena sporné plochy 
100 K přesahuje. Kdyby cetla tato Sioudcem nesporným nebYla zjištěna, 

bylo by zahájení procesu ~vůbec vyloučeno. 
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Ne j vy Š š í s O u· d zrusil napadene usnesení a --'Wlozjr-s6!:lauodvolli~-:
dmu, by rozhodlo o,dVolání ve věci samé. 

Důvody: 

Účelem nesporného řízení v případě § 850 a násl. obč. zák. jest určiti 
a vymeziti zanikající, neznatelné nebo svorné hranice mezi dvěma po
zemky. Jsou-li hranice skutečně již neznatelné nebo sporné, určí je ne
spMný soudce ve smyslu § 851 obč. zák dle poslední poko,jné držby a 
nelze-li ani tétc, zjistiti, rozdělí spornou plochu dle volného uváženÍ. 
Z 'těcMo ust",novení a z ustanoveni § 4 cis. nař. ze dne 22. července 1915, 
čís. 208 L 'zák. (II. dílčl novely) plyne, že takovéto určení hranic v cestě 
nesporné jest z pravidla prozatimním ,a -že j,est stranám volno,. by své 
lepší právo v cestě sporu uplatňovaly. Pouze' v tom případě, nepřesahu
je-li cena sporné plochy 100 K, má býti výf!Ok souclce nesporného ko
nečným. V případě přHomném nejso,u však dány podmínky přípustností 
úpravy hranic v cestě nesporné. 2alohkyně domáhá se uznání práva 
vlastnickéhOo k určité části parcely, jednak kůlnOlI žalované zastavené, 
jednak žalovanou užívané, která se nachází tedy v jejím pokojném drženÍ. 
T"vo držba žalované nehí popřena, žalobkyně tvrdí však v 'žalobě, že 
žalo!vaná drží a užívá této části parcely neprávem. Dle nálezu znalec
kúho tv·oH sporná ·čá1st :parcely, plUk-uKll není zastavena kůlnou, -dvůr ža
lované, k nemuž ani z domu ani ze dvoru žalobkyně přístupu není. Dle 
tohoto stavu věci jde v tomto sporu v pDvé řadě nikoli ;o úpravu hranic 
ve smyslu §§ 850 a 851 ,o'bč. zá:k., nýbrž o to, přísh]ší"li žaJlo:bky:ni k ohra
nič-ené jjjž a žalovanou užívané části pozemku právo vlastnické, tedy o ža
lobu vlastnici<'ou. Tato právní povaha přítomné žaloby není dotčena tím, 
že za účelem zjištění práva vlastnickéhOo bylo nutno zjistiti pravé branice 
mezi pozemky obou stran, aneb že tyto hraniee se staly neznatelnými 
a spornými; tytOo okodnosti nestačí samy o sohě k tomu, aby zavedeno 
byl-o· říz.ení nesporné, neboť určením hranic v cestě nesporné -ve s~yslu 
§ 851 obč. zák. dle stavu poslední pclkojné držhy nebyl by v tomto pří
padě návrh žallObní vyřízen. Dlužno pmto: o nčm mzhodnouti cestou 
sporu bez ohledu naeenu sporného pozemku a není tu tedy zmatečnOosti 

dosavadníhO' řízení sporného. 

Čis. 689. 

ZákOn o ochraně nájemců ze dne 8. dnbna 1920, čís. 275 sb. z, a n .• 
nevztahUje se na nájem stavební plochy k uložení stavebuích potřeb. 

(I~ozh. ze dne 5. října 1920, R I 820120.) 

s o u d Pl' V é s (:0 I i ce odrllítl výpověď, jíž pronajímatel vypověděl 
nájem stavební plochy k uložení stavebních potřeb. D ů vod y: Dle § 31 
zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 275 sh. z. a n., vztahuje se ochrana 
nájemníků na veškeré místnosti, které jsou .předmětem nájemní smlOUVY, 
tudíž i na nájem stavební 'plochy k uložení stavebních potřeh. Dle tohoto 
zákona jest třeba k výp'Dvědi soudního souhlasu a jest výpověď bez la
kového sQuhlasu nepřípustna a nelze o ní iednati v řízení spOrném. Byla 
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tudíŽ dle § 42 j. n. a §239 třetí odstavec c. ř. s. vyslovena zmatečnost 
hzení sporného a výpověď jako nepřípustná odmítnuta. Rek u r s n i 
s o li' d zrušil usnesení prvého soudu a 'uložil mu, by, vyčkav právomoci, 
o výpovědi dále jednal a rczhodl. D ů vod y: Prvý soudce neprávem 
má za to, že zákon Oi ochraně nájemníků ze dne 8. dubna 1920, čís. 275 
sb. z. a n., vztahuje se i na nájem stavební, plo.chy k uložení staveb!,ích 
potřeb a že z důvodu loho nelze o dané výpovědi jednati sporně. li 31 
cit. zákona, je-haž se prvý soudce dov-olává, praví pouze, že ustanovení 
zái<'ona o' bytech vztahuje se také na jednotlivé části bytů a jakékoliv 
jiné místnosti, které jsou předmětem smlouvy nájemní nebo, podnájemní, 
pokud nic jiného není stanoveno. Jde tudH o výklac! s19va "místn9st", 
ncbol, poknd § 2 téhož zákona mluví o skladišti,. má na mysli skladiště 
krytá střechou, která jsou mísmostí 'po rOzumu § 31 zákona. Důvo,dovó 
zpráva k vládnímu. návrhu zákona jako:. místn'Dsti příkladmo uvádí míst
nosti úřední, spolko:vé, ateliery a pod., takže i z tohoto výpo,č!u jest 
jasně viděti, že zákonod'árce pouhé prostory pozemkové chrániti tímto 
zákonem nemínil. Místnostmi dle rozhCldnuti nejvyššího soudu ze dne 
17. srpna 1920, Č. j. 1< I 661/20 sluší rozumětipmstory, zdi nebo stěnan:~ 
od svého, okolí odd·ělené, které od bytů liší se pouze tím, že neslouzl 
k účelúm 'bytovým. Povahu místnosti dle této' definice nemá zajisté po
zemek, třeba ohfa'žený, jenž ďle udání výpovědi pronajat byl pouze ke 
.složení stavebních potřeb. Zákon o ochmně nájemníků vydán byl také 
jedině za tím účelem, by chráněny 'byly předevšum byly, pak části bytit 
a konečně jakékoliv jiné místnosti (nikoliV mís t a), jež účelům nájem
ním a podnájemním slouží. Pozemek, třooa sloúžící za skládku staveb
níeh potřeb, je pouze místem, nikoliv místností a zákon t",k na' výs()st 
povahy výjimečné jako j'e zákon 'O o'chraně nájemníků nelze vykládati 
eJCte'llsivně. Kdyby se výklad tento připustil, pak mohla by. z každého 
najatého pozemku clb-raženÍm jeho vytvořiti se místnost, je'ž, by -zákpl1em 
chráněna byla. Tak dalekOo zákonodárce sotva jíti chtěl, a bylo'by proti 
duchu zákona takto cxlensivně zákon vyklád'ati. Proto lze nájemní 
smlouvu k. takovémuto po,zemku vypověděti bez předchozího řízení upra
veného, '§A cit. zák. a ,důsledkem tohOo pak platí v~eDbecné zásady 00 vý
povědi, jež stan(}veny jsou v oddílu III. v 6. d:ílu c.ř. s. a nutno tudíž 
o výpovědi takové jednati spoocně. "... .. 

Ne j v y Š š í S o u d nevyhověl dovolacímu rekUrSU, poukázav na dů
vody usnesení rekursnih'D soudu. 

Čís. 690. 

Nepodepsali-li st) svědkové pos!edllÍho pořízepÍ lakosvčdkové po
sledního pořízení, jest poslední vůle. neplatná a nelze použíti předpiSU 
§ 126 nesp. pat. 

"(Rozh. zcdne 5. ř.íjna 1920, R t821/20.) 

Zůstavitel zanechal závěť, na níž kromě jména jeho byla napsána 
jména tří ,osob bez jakéhokoliv dcdatku. K pozůstalosti přihlásil se dědic 
Z~ zákona II ·dědic .ze zmíněné ~zá'věti, iej,íž-1J'fla~osrt nebyla IpojJ1ř-ena. P {J

z ů s t a los t n í s o II d poukázal dědice ze zákona na pořaď práva. R c-
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k u r sní s o li d usnesení to potvrdil. D ů vod y: Stěžovatel, jeholŽ dě
dická přihláška ze zákona jest v rozporu s dědickou přihláškcu z posled
ního pořízení, nepopřel při výslechu dle' § 125 cís. patentu ze dne 9. srpna 
1854, čís. 208 ř. zák, pravost posledního pořízení, l1ýbrž výslcvně za 
pravé mnal podpisy na něm se uw<lházející. Zbývá tudíž ",osouditi, zdaj,i 
poslední pořízení sepsáno iest, jak tn§ 126 ciinvaného cís. patentu před
pokládá, v patřičné formě. Patřičnou formou nelze rc"uměti nic jiné-ho, 
než CO> v §§ 533 a 581 obč. zák. prohlášeno za vnitřní a zevní formn po
sledního pořízení. Zda při zřizování posledního pořízení také před\>isů 
§§ 579 a,ž 581 obč. zák. ve všech směrech přesně bylo, dbáno, netýče se 
více formy, nýbrž platnosti posledního pořízení, o námitkách v tomto 
ohledu proti poslednímu-pořízení stěžovatelem č.iněných, nemůže rozho
dovati sClud pozůstalost projednáva'jíd v řízení nesporném, nýbrž jest 
rozhodnouti o nich teprve ve sporu o právo' ďědlcké, který má býti za
veden. 

Ne j v y Š š í s ,0, II d zrušil usnesení nižších soudll. 

DiIvody: 

Podle no,vého d'oslovu § 579 obč.zák. m u s í se svědlcové na písemné 
POiS'lední vůli podepsati s dodatkem pookazujícfm na jejich vlastnost jako 
svědků; tato zevní náležitost nemůže býti nahražena ďůkazem, že pode
psané osoby skutečnč měly vlastnost svědků, a nezachování této zákonem 
předepsané náležitosti půso,bí podle § 601 obč. zák. nepl",tnost poslední 
vůle. Takováto neplatná poslBdní vůl" musí arci bý-ti pedle § 61 nespor. 
pat. soudem prohlášena, ale nemůže býti základem pozůstalostního· pro
jednání, přl němž i předpis § 123 nesp. pat. vyžaduje závěť co do o'bsahn 
i zevní formy řádně 'zhotovenou. Pcdává-li' s,e tud.fž nep,latnost testamentu 
již z nednstatku předepsané zevní fc~my, bylo by vedení sporu zby
tečným a nelze· užiti preďpisu § 126 nesp. pat., jenž předpokládá poslední 
vůli, v řádné formě zřízenou. Na sPorné poslední villi jsou kromě jména 
zůstavitelova napsána jména tří osob bez jakéhokoli dodatku, takže tato 
písemná poslední viIle je zřejmě neplatnou. Nelze proto souhlasiti ani 
s názorem rekursníhosouďu, že poslední pořízení je v pa'třičné formě 
zřízeno, ani s jeho názorem, že o námitkách, které byly proti pla,tnosti 
pOSledního pořízení pro neďo-sta tek přeďepsané zevní formy vzneseny, 
nemůže býti rozhodováno v řízeni nesporném, nýbrž že má býti pro
\-áděn spor, ačk,o~1V řešení právní G1ázky jé z,áv.i'Slo rpowze cd sikUltlečností 
nespmných; Rcwněž nelze souhlasiti s vývody prvního soudu, že písemná 
poslední vůle mohla by po případě uznána býti za ústní poslední pořízení 
a že proto užiti jest předpisu § 126 cís. pa't., nebo! v provedeném řízení 
není žádného podkladu pro úsudek, ",da-li písemná poslední vůle může 
jako ústní poslední vůle platiti, a šetřeni v 'tom směru pOdle § 586 olbč. 
"ák. a § 66 nespor. pat. posnd konáno nebylO', pročež bylo by předčas
ným tu neb-onu stranu na pořad práva Již; teď p{)·ukazo,vati. Bylo proto 
dC'volacímu rekursu zákonného dMice vyhověno a usnesení ·obou před
chozích- . soudů zrušena, a náleží okresnímu soudu, aby ve věci dále po 
zákonu jednal. 
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Čís. 691. 

Při hromaděni nároků bagatelních· jest použiti předpisů §§ 448 až. 453 
c. ř. S'. a tudíž i '~ 501 c. ř. s. 

(Rozh. zedue 5. října 1920, R I 828/20;) 

Žalobce domáhal se žaLobo'll dvou samostatných námkú a sice vrácení 
na měsíc proSince zaplaceného nájémného 100 Kč z toilO důvodu, že ža
lovaný svémocně zamezil žalobci jako podnájemníku užívání bytu od 1. 
do 31. proSince 1919, lL náhrad,y škcdy 53 Kč vzešlé žaLobci tím, že ho 
žalnvaný do bytn nepustil a tím zavinil, že žalobce musil po 2 krát se 
svalU chotí přenocovati V hotelu, COž bylo pro něhos'pojeno s výLohamI 
úhrnem 53 K. Proti žalobě namítal žalovaný pohleďávku převyšující 
100 K. Soud prvé stolice jednalo žalobních nárocích společně a uzm,] je 
opOdstatněnými. Odvolání žalovaného o d vol a c í so u d oomítl. D ú
vod y: Ježto žádný z uplatňovaných nároků nepřevyšuje sám o sobě 
lOp Kč a každlý z nich se zakládá na jiném právním důvodu {§ 1435, 
§ 1295 obč. zák.), mělo o žalobě býti zahájeno řízení ve věcech baga
telních. ZahájiHi první soud o tochto nárocích, dle § 227 c. ř. s. v jedné 
žalobě spojenlý"h, řízení, jaké platí pro nároky, 100 Kč převyšující, ne
může tím býti soud odvo,lací vázán, nebo! předpisy upravujíCÍ' řízení 
soudní jsou pázu d{)nucujíCÍho~ Zahájení obyčejného řízení - před prvním 
soudem' není ani tím 'Ospravedlněno, že stranu ža.lovaná mtrnítala ke kom~ 
pensaci nárok, 100 Kč převyšující, nebot pro ~způsob řízení jso·\! směro. 
datny pouze u<ko'ky wlobni (§ 448, § 553 c. ř. s.) a nikoliv vzáiemné po" 
llledávky žalovaného, které ,mlolhou: býti nam1tál1Y !te!Jrve 'p~ zal!ájení 
sporu. Důsledkem právního stanoviska tuto hájeného, jeví se býti odvo
lání žalovanéhCJl dle zákona n e přI p u s t n Ý m, poněvadž ve věoech 
bagatelních lze podati odvolání pou,ze z důvodů zmatečnosti ,§ 477 pod 
Č. 1 aiž 7, nikoliv však z takových dů:vodú odvoladch, jaké jsou odvo
latelem uplatňovány. 

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

Důvody: 

Znlovaný marně se dovolává §§ 55 j. n. a 227 c. ř. s., by odů'Vodnil 
přípustnost svéhoodvo,lánL Zcela správně poukazuje sám k tomu, že 
souhrn několika n'ámků v jedné žalob.ě upla,!ň{)vaných a podle §55 j. n. 
sečteulých má rozhodující význam pro p ř Ls I u š n o s t soudní. Mát se
čtením nárokŮ pouze býti zjištěno, nepřekročena-li hramice hodnoty, sta
novená v § 49 Cis. 1 i. n. pro příslušnost okresních SOUďiI; na řízení, jeho,ž 
jest ponžiti, ustanovení to se nevztahuje, Ani § 227 c. ř. s. neobsahuje 
předpisu o tom, v jakém řízení má býti poslupovállO v případech hro
maděných nároků, jet spí§e dle § 227 c. ř. s. týž .způsob řízení předpo,
hladem dovoleného hromadění nároků. Dlužno tedy při hromad1ění nároků 
bagatelních,j",ko.v tomto případě, použíti předpisů §§ 448 až 453 c. ř. s. 
o řízení bagateln{m aJ -tuďíž i § 501 c. ř. s, -o přípustnosti odvolání' ve vě
cech nepatrných (Srv. Kleinovy Předuášky str. 191, 192). 
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Zákon o zajištěni půdy drobným pachtýřům lze dne 27. května 1919, 
čis. 318 sb. z. a n.l. 

V řízení o požadovacím nároku na pozemky kostelní přísluší právo 
rekursní kromě finanční prokuratury a patro.nátního úřadu též faráři. 

(Rozb. ze dne 5 . .říina 1920, R I 830 a 831/20.) 

Do usnes.ní prvého so·udu, jímž přiznán byl požadovacÍ nárok k po
zemkům kostelním, podal stížnost farní úřad. Rek u r sní s o II d stéžnost 
zamltl mimo jiné z těchto. d ů vod ú: V tomto případě jde o pozemky 
zádušní. Jmění zádušní dlle § 42 zák. ze dne 7. května 1874, čis. 50 ř. zák. 
přísluší spravovati společně správci fary, osadě farní a patronu kostela. 
K zastoupení jmění kostelního (zádušního) před soudem jest povolána vý
hradně finanční prokuratura. Usnesení v odpor vzaté bylo také finanční 
prc,kuratuře v Praze dhe 21. května 1920 a patronátnému úřadu dne .19. 
května 1920 doručeno. Tedy oprávněným zástu,pcům kostelního jmění. 
Do'ručení to pak má 'platnost pro všechny OIstatnÍ osoby k zastupování 
jmění kostelního oprávněné. Ani finanční prokuratura, ani patron neper 
d'ali stížnosti do usnesení okresního, soudu ze dne 15. května 1920. Farní 
obroč'Í pak 'není oprávněno stížnost jmé.nem kostelního j.mění samo bez 
finanční pfC!kuraturypodati. . 

Ne j vy Š š í S o u d nevyhověl stížnosti farního úřadu, uvedl však co 
do legitimace' stěžovatele v 

důvodech: 

Nelze ovšem souhlasiti s l)ázo.rem soudu rekursního, že stěžovatel 
nebyl oprávněruk rekursu. Jde o jmění kostelní. Spravovati jmění ko
stelů přísluší .dle §§ 41 a 42 zákona ze dne 7. května 1874, čís. 50 ř. zák 
spráV'ci fary;kostela) spo.Iečně s ostatními orgány tam jmenovanými; má 
tedy zajisté farář z'ájem na OSUd\l jmění kostelního, a nelze mu proto 
vzhledem k § 9 cís. patentu ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák. upírati 
práva, stíŽUGsti v řízenT dle zákona o zajištění pudy drc.bným pachtýřům, 
byt i finanční pmkuratura a patronátn; úřad stížnosti nepodaly. 

Čís. 693. 

Naříditi dle I§ 127 nesp. říz. sekvestraci nelze ohledně pozůstalostního 
jmění, k němuž se sporné dědické právo vábec nevztahuje. 

(Rozh. ze dne 5. října 1920, R I 832!20.) 

V pozůstalosti. po Janu P-ovi pGda1aproti odevzdací listině rozkla,l . 
dcera jeho Marta P-ová, tvrdíc, že jest tu otclOva závěť, jež prý se ztra
tila a j'ež povolávala ji a jejího bratra ka'ždého ku polovici pozůstalosti, 
a zároveň přihlásila se k pozůstalosti bez,p.odmínečně na základě posled
ního pořízení. Bozůstal.ostní soud zrušilodevzdací listinu, přija.! přihlášku 
Marty P-ové a 'Poukázal ji na pořad ipráva ve ,smys],u § 126 nesp. říz. 
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Usnesení to stalo se právoplatným (sr. č. sb. 412). Za sporu žádala Marta 
P-ová, by správa pozůstalosti byla cdňata bratru j,ejímu ALfredu' P-ovi 
a by zřízen byl správce pozllstalosti ve smyslu § 127 nesp. pat. P o z ů
s t a los t n í s o u d návrhu vyhověl. D ů v od y: Byl-li jeden z dědicú 
poukázán na poIad práva ve smy,slu § 125 nesp. říz., může každá strana 
žádati d,le § 127 nesp. říz., by zřízen byl' sprá.vce p.ozůstalosti. Návrhu 
jest vyhověti, ježto před právoplatným rozhc,dhutím o žalobě není zřejmo, 
komu z nápadníků dědictví příSluší právo ku pozůstalosti. r~ e k II r sní 
s o II od usnesení po,tvrdil v podstatě z týohž důvodů. 

Ne j v y Š š í s o li d žádbst Marty P-nvé zamítl. 

Důvody: 

Usnesením pozůstalostního sc'udu byla Martě P-ové povolena správa 
pozůstal,osti ve smyslu § 127 nesp. pat Avšak toto ustanovení předipo
kládá, že následkem odplOTujicích si přihlášek dědický,ch činí na totéž 
jmění pozůstaJoS'tni více dědiců- odporující si nároky a před rozhodnutím 
sporu Jest nejisto, komu z nich aneb v jakém poměru toto jmění přil1ad
nouti má. Dle o,bsa,bu poslední vůle, zůstavitelovy, jak ji Marta P-'oV',r po
tvrdila, připad\lOiuti má této dědičce dúm čp. 222 s pozemky dle místo
přísežnéhoseznání v ceně 21.600 K. Naproti tomu dům čp. 47 a různé 
svršky připadnouti mají výhrad-ně Alfred,u P-ovi. Přes to. žádá Marta 
P-ová, aby správa celého pozůstalostního jmění byla Alfredu P-o,vi od
ňata a třetí ·Qlso:bě svěřena, a1č by aspoň na onu část jmění, která -dle oné 
poslední vůle Alfredu P-ovi připadnouti má, ná-roku neměla, anll<dyby 
ve sporu proti ostatním ďěďicLlm o existewci a platnost své posle dni vůle 
zvítězila. Jest tedy všeobecně znějící návrh Marty P-ové, "by pro POZůc 

stalost dosud neodevzdanou hyl zřízen sprá,"ce neb .opatrovník, bezdů
vodný. Také s hlediska poslClupnosti zákonné není návrh Marty P-ové 
odúvodněn, poněvadž ve věcech týkajících se správy společného jmění 
rozhod\!je dle § 833 o,bč. zák. včtšina hlasů, Martě P-ové připadají vš",k 
při posloupnosti zákonné pouze '/8 pozůstalosti, a ostatním spoludědicům 
matoe Antonii P-ové a braltru Alfredu P-o'Vi dohromady '/8 a nelze .tedy 
proti jejich vúličiniH opatření, která se týkají pouhé řá-dné správy spo
lečné věci. PO'li'ěvadž tedy v tDmto. směru usnesení v odpor vzaté odpo
ruje ustanovení § 833 obč. zák a § 127 n'esp, pat., bylo, rekursu vyhověti 
a návrh Marty P-ové zamÍtn.outi. 

Čís. 694. 

Poklop, uzavírající Sklepní otvor do ulice, iest dilem na pozemku zří
zeným po rozumu §: 1319 oM. zák. Rnč,;ní dle tohoto zákonnéhfr usta
novení jest ručením za vinu, nikolív za výsledek. 

(I(ozh. ze dne 5. října 192.0, l(v I 399120.) 

Když ža],o,bce, kráčej.e po chodníku poMI domu žalované, vstoupil na 
pOklop, uzavírající otvor dq sklepa, deska poklopu povolila "" žalobce 
sřítiv.se d" hlu'biny, u'trpěl úra·z. ŽaIoba jeho o· náhradu' škody :by-J,; 
soudy vše c ht ř í' s t o I i c zamítnu.ta,n e j v yš š í m soudem 
z těchto 
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Přede,všÍm nu-tno řešiti otázku, nespadá-li případ, o který se jedná, 
~'Od ustaJ10iVeni § 1319 O'bč. zák. V tétO' příčině je dovolací soud názoru, 
ze v tomto případě nutno použíti zmíněného zákonného ustauoveJ1Í. Že 
žalobce se nedovolával přímo § 1319 obč. zák, nevadí, stačí, že se opírá 
o děj, který předpisu onomu je podřaděn. Zmíněný § ustanovuje mezi 
jiným: Utrpěl-li kdo úraz zřícením se díla na pozemku zřízeného neb od
loučením jeho části, je držitel díla povinenk náhradě, má-li příhoda svou 
příčinu ve vadné po,vaze dna a držitel nedokáže, že užil oveškerépéče, 
jíž bylo k odvrácení nebezpečí třeba. V případe, 'O nějž jde, má se věc 
ta!kto: J",k nespomo, je před palácem žalO'vané strany na chodniku a 
tudíž na .pozemku uličním zdviž pro .a·opravu uhlí do sJdepa 
paláce, jejíž otvor, jsoucí v úrovni chodníku, uzavírá se dvojdi1ným že
lezným poklopem. Jest to tedy dílo zřízené na pozemku. Jak rovněž 
bezespome',š.e1 žalobce dne 20. března 1919 k 5. hodině odpolední po 
ahod,eiku tom procházkoll,polklOlP na "clvi,ži byl u'zavřen, nebo:!i i'ak žalo
vaná v odpovědi praví, zdviž řádně uzamčena, ale když žalobce na po
klop šlápl, povolila d'eska a on se sřítil do hloubky, při čemž utrpěl úraz, 
j!aJk on praví, v oblič,eji a na .fuce a silný otřes nervů, a jak žalovaná 
praví, jen lehké odře.ruiny. Jest tedy dána i 'druhá podmínka že žalobce 
sřícením se části díla utrpěl úraz. Jak důkaze~ znaleckým 
zjištěno, staJI se úraz tím, že poklop se při došlápnutí žalobcově ze zá
věsu vyvlekl, což způsowno bylo vaď n o II k o n str II k cí díla, a jest 
tedy dána i daIšípodmínka, že t o tiž po ř í h o' dam ě 1 a p' ř í čl i n u 
ve vad n é po vaze cl í I a. Spadá tudíž tento případ pod předpis 
§ 1319 :obč. zák. Jele nyní o zodpovědění Cltázky, zda vynaložila žalo
vaná strana všemožnou péči, by nebezpečí hrozící z vadnosti díla od
vrátila, Předpis § 1319 ohIO. zák. předp,okládá, že majitel díla vadné jeho 
zřízení ncb udržování zavinil, a dle znění zákona, jako'ž i dle materialií 
k Ill. noveleobča'llIského zákO'na lze.o V'iné majitele dHIa mluviti i'en tabdá, 
opomenul-li učiniti opatření vhodná, která dle pomčrů a stavu věci lze 
rozumně očekávati. ],de tu tedy o ručení založené na vině majitele díla, 
uikoU o ručení za výsledek, jak, zdá se, že dovolatel se domnívá. Jest 
ovš~m pcNinn'ostížalované strany, aby pfO'vedla důkaz o tom, žc povin
nostI z:'1konem -jí uložené plně vyhověla. Po této stránce bylo zjištěno 
souhlasně oběma nižšlmi sDudy jedlnak, že zd,viž chodníková, i pokud se 
jejíhO' příklopu týče, byla provedena přesně dle plánů předložených a 
schválenýoh městským stavebním úřadem, jenž také kollanďaci hotového 
díl" provedl, jednak že žalovaný se zdviží :ékoušky prováděl častěji, nežli 
bylo stavebním úřadem předepsáno a při poslední revisi buď koncem 
ledna nebo počátkem února 1919 zjistil, že bczv~dně fUlil?;orvala; konečně 
pak zjištěno sp'Távné fungování zdviže v den, kterého se žalobci úraz 
přihodil. Z těchto zjištěných okolnosti vyplývá, že žalo'va'ná strana jak 
ohledně zřízení, t"k i ohledně uelržování zdviže vynaložila veškerou péči 
potřebnon k tomu, aby možné nebezpečí bylo odvráceno. 

Čís 695. 

Novela o právu manželském {zákon ze dne 22. května 1919, čís. 321} 
sb. z. a n.). 

559 

Bst-atIO-veni !§ 19 zálwna ze dne 22. května 1919, čÍs. 320 sb. z. a· n .• 
platí jen tehdy. když manželství před vydáním tohoto zákona rozvedené 
po jeho vyhlášení bylo rozloučeno. 

(Rozh. ze dne 5. říina 1920, Rv I 433/20,) 

M.anželství sp.orných stran židovského vyznání bylo v roce 1917 za 
ob"polného volného souhlasu odevzdáními a přijetím zapuzovacího listu 
podle § 133 obč. zák. rozloučeno. Po vydáuí novely o právu manželském 
ďomáhala se manželka na rozloučeném manželu ,placení výživného, opí
rajíc se o § 19 cit. zákona a tvrd'íc, že žalovaný zbohatl, kdežto ona 
prý žije v naprosté bídě. Žaloba 'byla s o II d y vše c h tří s t o li c 
zamítnuta, ne j vy Š š f m s o li dem z těchto 

clúvodú: 

Rozloučením manželství přestala veškerá vzájemná práva, která měla 
základ v manželském poměru; případné svatební smlouvy pominuly; ná
rok manželčin na výživné zanikl (§§ 1266, 91, 117 obč. zák.). Na těchto 
právních následcích, plynou.cích z ustanovení z~kona, p.latného v. době 
rozluky, nebYlo ničeho změněno předpisy § 19 zákona ze dne 22. května 
1919, čis. 320 sb. z. a n. Platíť tyto jen v těch případech, kdy manželství 
před vydáním právě dotčeného zákona rozveďená p o jeho vyhlášenu byla 
rOjZloučena. Pro takovéto případy bylo nutno učiniti zvláštníopatf"ení po 
stránce manželského práv" majetkového jednak proto, že při rozvodu 
ma;už,e:ls1vÍ dO&l1'd neT'o'zhl:čite ilný;oh manželé .nemo1hli :am,] ,pomy-šleH na 
majetkoprávní následky rozluky, hlavně však proto, že podle §§ 15 a n 
zmíněného zákona 'každiý manžel za určitých pcKimme,k I pr,oti vúli dru
hého manžela -mů'že si nyní prostě v řízení nesp·orném vymoci rozluku 
manželství již rozvedeného. Uvádj se proto také v důvodové zprávě 
k náv.rhu zákona (tisk 298 zasedání Národního shromáždění českoslo,
venské'ho rakn 1919) k § 19 výslovně toto: "Předpis tento jeví se nutným 
v přední řadě na ochmnn strany hospodářsky slabší. Bývá jí zpravidla 
žena, odkáza,ná na alimenty mužovy. Při ,(]I o s a vad n Í c h roz'vodech 
sotv" kdo pomýšlel na možnost rozluky. Pře měn a r .o z vod u v r o z
l II k u nemá míti za následek, aby že'na· nevinná zbavena byla rázem 
alimentů, které jí, aspoň čá,stečně usnadňují živ{).( a chrání ji P"Čeď mrav
ním úpadkem. Pří š t ě bude arci věcí manželů, aby již při r o zv o
de ch myslili na možné důsledky toh'Ú'to zákona«. Ne,pochybil tudiž sO!ll'd 
odvO'lací, pokud vyslovil, že žalobkyně nemuže se dovolávati ustan(wení 
§ ~9 zákona ze dne 22. k"ětna 1919" čís., }20 sb, z. a n" k odůvodnění 
svého nároku na zvýšení výživného; 

Č. 696. 

Je-Ii obchodnim zvykem, že určité cenné p'apiry kupuji se na určité 
burse a nechávali se v místě, kde byly koupeny, jest komisionář opráv
něn, papiry na téže burse prodati. 

(Rozh. ze dne 5. října 1920, Rv I 449j~O,) 
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Žalobce dal dne 18. dubna 1914 žalocvané pražské bance příkaz. by 
na jeho účet koupila 25 kusů alpinek. Žalovaná banka příkaz ten pro
vedla a kouj)i1a papíry na vídeňské burse, " čemž pak žalobce zpravila. 
Dne 20. února 1919 přikázal žalobce žalované, by oněch 25 akcií na jeho 
účet co IwHépe p'foda1a, ifl.aóe,ž ža11'orva:n:á banka, akcie pT'ordala na vídeňské 
burse z~ kurs 913 K. V 1éže době měly alpinky na pražské burse kurs 
940 K:. Zaloba, jíž domáhal se žalobce na bance náhrady rozdílu kursů, 
~yla pro c e sní m s o ude m p r v é s tol i c e zamítnuta. D ů vod y: 
Zalobce spatřuje zavinění žalované banky v tom, že tato akcie proclala 
na vídeňské a nikoli na, pražské burse, kde kurs v tu clobu činil 940 K. 
Než dle názoru wudu neprávem. Na základě posudků znalců dospěl soud 
k přesvědčení, že pražské banky výhradně kupovaly alpinky na víd'eňské 
burse, pokud nezněl výslovně příkaz, aby koupe nebo prodej' stal se na 
pražské burse. Posudkem znalců je dále proká2áno, že jest všeobecným 
zvykem, že cenné papíry nechají se ležeti v místě, kde byly koupeny, 
a že, přeje-li si komitent, aby papíry byly uúoženy na mfste jiném musí 
dáti k tomu výslovný s'vůj příkaz, a dále, že jest obvyklým provésti prc
dej cenných papírů tam, kde se papíry ty nalézají. Písemným příkazem 
žalobcovým ze dne 18. dubna 1914 a 20. února 1919 jest prokázáno že 
žalobce nedal výslovného příkazu', aby žalovaná banka akcie ko~pila 
aneb prodala ,na :pražisU<'é burse, a žalo:bce 'lailvé ani netvrdí, že dal ,,0,
dobný příkaz. Dle uvedeného byla žalovaná banka oprávněna akcie kou
piti na vídeňské burse, ve Vídni je ponechali', a opět na vídeňské burse 
akcie ty prodati, to tím spíše, že žafobce, ač byl vyrozuměn o tom, že 
akcie na vídeňské burse byly koupeny, ni:čeho, proti lomu nenamítal a 
při příkazu ku prod'eji na. to neupozornil, že si nepřeje, aby tyto akcie 
na vldeňské burce byly prctdány. OkolnDst, že žalovaná banka žalobci 
oznámila, že má u ní v depot mimo jiné papí'ry též uvedených 25 kusú 
al'pi'l1ek, na tom ničehO' nemůže měniti, ježto na základě posudku znalců 
jest prokázáno, že tím se nevyrozumívá, ž'e 25 akcií jest II žalované 
banky uschováno v určitých kusech, nýhrž že žalobce jako komitent 
~ná od ní pouze PClžadovati vydání dotyčných kUSÍ!. Žalobce má za to, 
ze nutno dle § 376 obch. zák. pokládati žalovanou bankl!' za kupitelku 
p,okud' se týče za prodatelku, a že žalo'bce z toho musel souditi, že akci~ 
JSOl1 v depot přímo u žalované banky, a že na pražské burse budou pro
dán;:. V tom směru nutno' poukázati na to, že akcie jsou věcmi z"stupi
telnyml, takže označování jjch čísel v oznamování o koupi (prod,ej;) nemá 
žádného účelu. Žalcval1á banka sdělila žalobci, že akcie na vídeňské 
burse koupila a prodala. Tím oznámila žalobci, kde příkaz ji, daný vvko
n~la,a následkem (o.ho nelze žalovanou banku ve smyslu čl. 376 obch. 
zak. ~okládati za spolusmluvníka. Avšak i kdyby se za to mělo, že ža
lovana !,anka do,tyčné o,bchcdy se žalolbcem sama uzavřela, nebylo by 
lze z teto okolnosti nějak souditi, pokud se týče dc>vozovati že akcie 
m,ěl~ bý~i uschovány přímo u žalované banky v Praze, kdyžtě jest pro
kazano, ze akCIe byly koupeny ve Vídni, a' dle výše uvedenéhc_ jest zvy
kem ponechati cenné papíry v místě, kde byly koupeny. Dle vylíčeného 
provedla žalovaná banka pmd:ej <tkcií způsobem při prodeji cenných pa
pírú obvyklým, 'ledy způsobem zcela správným, a nemůže jí žalobce 
:,ytýkati, že příka,zu nepwvedla s péčí řádného obchodníka ve smyslu 
cl. 361 obch. zák. ZalQlbce tvrdí' dále, že bylo nařízeno, aby všechny zdejší 
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banky cenné papíry na pražské burse koto'Vané pouze na této prodávaly. 
Než žalobce nařízení toho, ač k tomu byl vyzván, nepředložil, důkaz 
o tom proto neprovedl a proto, ,ke tvrzení tomu hledeti nelze. Jest ne
sporno, že kdyby byly alpinky na pražské burse prodány, že hy byl 
přišel žalobci kdobrn zažalovaný peníz a že tudíž žalobce utrpěl sku
tečně škodu v této výši tím, že akcie byly prodány na vídeňské burse. 
Než, j<tk výše wvedeno, stal se prodej akcií' způsobem úplně správným, 
žalované bance nelze viny přikládati, proto nelze škodu tu uváděti v sou
vislost s nějakým opomenutím žalované banky. Žalobce nemůže proto 
žalovanou banku činiti zodpovědnou za tutOI škodu. O d vol a c i s o ud 
rozsudek potvrdil, přid'av se k právnímu stanovisku soudu prvého. 

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

Důvody: 

žalobce udělil bance příkaz ku koupi a prodeji alpinek. Splnila-li 
l)anka přfkaz dle všeobecně zachOvávaných zvyklostí, nemůže jí býti 
vytýkán nedostatek povinné péče. Žalobce byl 'Vyrozuměn o tom, že akcie 
byly koup'eny na vídeňské burse, a ničeho proti tomu nenamítal. Již 
z tohO' mohl usuzovati', že i při p'Todeii může přijíti v úvahu vídeňská 
bursa, a bylo tedy na něm, aby si vyžádal potřebných vysvětlení, byl-Ii 
v tomto směru v pochybnostech. Neučinil-Ii toho a neustai1ovil-li při 
udělení příkazu ku prodej; nic bližšího, nemu-že za to činiti ba'nku zoclp,o
vědnu. Banka hyla o'prá vněna po,nechati papíry ve Vídni. I kdyby byla 
sama kup;teJcm po případě prodavačem, nemohl z toho žalobce důvnď:ně 
usuzovati, ž'e js'ou ,akcie v d'epot pří.mol II ,žalované banky a že hudou pro
dany na pražské burse. Prodej na vídeňské ,burse odpovídávše'cJbecl1é 
zvyklnsti a nelze v tomto směru přičítati žalo'vané nějaké zavinění. Od" 
volací soud posoudil vbc s hlediska právního správně. 

Čís. 697. 

. Nepojmenování odvolacího soudn ve spise odvolacím iest jen tehdy 
zava~ou, kdyby v tDm ~terém případě mohlo býti vůbec poehybno, který 
soud Jako soud odvolací přichází v úvahu. 

, I kd~ž, věřitel z,~s!aI dlužníku složenku Vídeňské poštovní spořitelny, 
~el dluzmk. ~ynalozlh opatrnost a zkonmati, zda vzhledem k poiitickému 
prevratu muze touto cestou platiti. 

(RDzh. ze dne 5. října 1920, Rv I 496!20.) 

Na ,nemovitosti žalovaného vázla pro žalovanou tuzemskou záleinu 
pohledavka, z níž platil žalovaný vždy dne '23. prosince a 23. června 
uroky prostřednictvím Vídeňské poštovní spořitelny. Dopi'Sem ze dne 
27., ledn.~ 1919 povo,JiJa žalující žalovanému splatiti ihned zbývající ka
P~ctál, }~JZ pak žalovaný zaplatil dne 26. února 1919 u nejbližšího poštov
~lho urad~ S~OŽel1NOU na účet žalující záložny u Vídeňské pošto,vní spo
ntelny . .lIZ pre~ tím - dne 18. prosince 1918 -- zaslala žalující záložna 
mat,;e zal~v~neho slo~e?ku pošto'Vní spořitelny v Praze, již pak žalo
vany splabl urok d'Ospely dnem 23. prosince 1918. Vzhledem ku vydaným 
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př'edpisůrn neobdržei-a žajlrjf,:í-verm"'-"1natenél.w··u·-\'iddt,ki~jffiŠ-ttivtti---' 
spořitelny, pročež oň žaIovala. Pro c e s ll. í s o II d p r v é s tnI i c e ža-
!clbu zamW v podstatě z tčchto d ů vod ú: V den placení nebyla sice 
Vídeňská poštovní spořitelna zmoenitelkou žalující, leč žalovanému ne-
byla tato změna známa. Žalo-vaný obdržel sice v prosinei 1918 složenku 
označenou nápisem PoštolVnÍ' spořitelna v Praze, leč nemohlo mu -- ven
kCNanu to od světa odříznutému - býti známo, že v Praze jest zřízena 
nová poštovní spořitelna. O d vol a c í s o u d žalobě vyhověl. D ů-
v o 'd y. Jest zJištěno, že peníze slD'žené drne 26. únoral 1919 žalovaným ,pro 
žalobkyni u poštovního úř"du, žalobkyni zaslány nebylY, poněvadž ob
chodní spojení spořitelny Vídeňské se spořitelnou Pražskou bylo přeru-
šenOl a že peníze JSOlL po dnes pro žalovaného ve Vídni uloženy a svého 
času žalovanému vyplaceny budou. Pro případ, že by byl žalovaný v čas 
dluh svůj zaplatil, tedy nej.později ihned po dni 27. ledna 1919 ~ hyla by 
žalobkyně peníze ji-stě voe Vídni obdržela připsáním na její konto: svým 
o.pomenuHm žalovaný zavázán iest z náhrady škody, která vzejde ná
hodou (§ 1311ohč. zá:k.), tím více joest pcov;nen,ž.a:lDlbkyoni zapLatiti, poně-
vadž ,jest zjištěno, že žalovaná peněz neohdržela a obdržeti nemúže, na 
základe předpisů za tím vydaných. 

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

nůvo.dy: 

Odvolací spis, podaný u procesního soudu prvé stolice, ohrací se ke 
krajskému souelu j<tko sCjudu odvoladmu. O tom, který krajský soud jest 
míněn, nemohlo býti nejmenší pochybnosti a také ani procesní sDoUd prvé 
stu1ice, ani _ odvolací soud neměly O' tom an~ té nejmenší p.ochybnosti. 
O'clůvodňovati zvlášf tnto samozřejmost bylo, zbytečno, a odvolací soud, 
vyřídi'V odvolání ve věci samé, dal dostale-čnou OdPDVěď na dotyčnou 
výtku odvola-ci odpovědi. Dlužno zajisté předpisu § 467 čís. 1 c. ř. s. rooz
uměti tak, že nepojmenování cdvo1<1cího soudu jest jen tehďa závadou, 
kdyby v tom kterém případě mohlo vůbec hýti pochyhno, který soud jako 
soud odvolací přichází 'V úvahn. Ostatně i v takovémto případě jednalo 
by Se pouze o formáLní poklesek odvolacího_ spisu a nemělo by míst" 
'Odmítnutí' Ddvolání, nýbrž náleželo by, zachovati se dole puukazn § 85 
c. ř. s. 've v,ěci samé nesdílí dovolací soud právního názoru soudu ·od
volacího, jenž změnu rClZsudku procesního soudn prvé stolice shledává 
odúvodněnou diomněl~Tml prlQdlcním žal,ovaného. Jest nesporno, že úrokovú 
lhůta, splatná dne 23. -pr-oosin-ce 1918, byt:lJ zapr:lJvena. -P.říští úroková lhůta 
byla splatná teprve dne 23. června 1919. Dne 27. ledna 1919 nebyl tudíž 
ža!:olVaný v procllení. Ovšem ale byl oprávněn, dluh až do 23. červml 
1919 za-phditi, ježto nebylo tvrzeno, žeplatjU by směl jen k určitému 
dni nebo proti výpovědí. Pakli že mu tedy žalující zálo-žna dopisem ze 
dne 27. ledna 1919 po'Volila platiti ihned, povolila mu něco; k čemu beztak 
po zákonu byl oprávněn, nebyla však s to'. hrániti mu v tom, by platil 
i kdyko-ll později a-ž do 23. června 1919. Platil-Ii tndrž žalovaný dne. 26. 
února 1919, nelze d'llvo-dlIě tvrditio, že byl by platil v čase, kdy byl již 
v prodleni. Nicméně nelze tvrditi, že hy odvolací soud, změniv ro-zsudek 
prvé stoHce, byl záleútost právnickY nesprávně posoudil. Jest jisto, že' 
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a anuity po čas dlužního poměru byly placeny složenkami účtu 
žalující záložny u Vídeňské pošto-vní sp-ořHelny. Tato byla mandatářkou 
k inkasu žalující záložny a záložna, davši dlužníku k použití složenky 
Víd'eňské poštovní spořitelny, projevila tímto konkludentním činem sou
hla's s tím, by dlužník platil u mandatářky k inkoasu. Jisto jest však též, 
že dne 26. února 1919, kdy žalovaný u pO'štovníhO' úřadu vK. platil slo
ženkou na účet žalujkí zálc.žny II Vídcús-ké poštovní spořitelny, tato m'an
datářkou žalujíCÍ záložny k inkasu více nebyla. Tato okolnost byla by pro 
právní poměr žalujíd zál,Qžny k žalovanému jen tehda bez v}'znamu, 
kdyby žalovaný bez s_vé viny nemělo ní vědomosti (§, 1026 obč. zák.). 
Tomu však nebylo tak. O tem, že došlo k státnímu převratu a že tím 
zpřetrhány neb alespoň poďstatně pozměněny byly vztahy Ceskoslo
venské republiky k Vídlni a k bývalým ústředim Vídeňským, nemohl 
nikdo a tuďíž ani žalovaný býti v pochybnosti. Již tím měl žalovaný 
býti podnícen k opatrnosti a k otázce, zda přes to může i na dále Vídeň
skou poštovní spořitelnou platiti tuzem-skému. věřiteli. Než ne dosti na 
tom. Zjištěno dále, že žalující záložna zaslala dne 18. prosince 1918 matce 
žalovaného složenku, na níž byl nápis »Poštmrní spořitelna v Praze«, a že 
žalovailý touto sluŽie.nlmu zasl-al clne 25. prosinec 1918 žal-uHcí .záložně 
peníz 46 K 24 h·. Tím musely žalovanému vzejíti dúvodné pochybnosti 
o tom, zdu VídeňSká poštovní spořitelna jest t na dále mandatářkou ža
lující záložny. NechaJ-li tuto okolnost bez povširrmuií, jednal neobezřetně 
a musí proti sobě dáti platiti skutečnost, že žalující záložna dne 26. února 
1919 neměla již účtn II Ví'deňské poštovní spořitelny, a tím i námftkll, že 
platil dluh někomu, kdo jed'natl za žalující záložnu nebyl oprávněn. 

Čis. 698. 

Zákon .o zajištěni plldy drobným pacbtýřům ze dne 27. května 1919, 
čís. 318 sb. z. a n. 

}}Týmž pachtovním poměrem« míní zákon v ;§: 2, odstavci prvém pouze 
tolik, by pozemky a budovy byly pachtýřem užívány jakQ jediný ho
spodářský celek, aby tedy hudovy byly, ať touž pachtovní smlouvolI, ať 
různými smlouvami najaty k vůli PQzemkům zpachtovaným, by se po
mocí jich a v nich zemědelské hospQdářství na pOzemcích provozovalo. 

Zákon iak co do požadovacího nároku, tak co do výše výkupného pů
sobí i proti eizozemským vlastníkům tuzems,kýcb pozemkťl. 

(J~ozh. ze dne 5. října 1920, l~ II 303/Z0.) 

Požad·ovatcl domáhal se, by mll byJy přiznány dlo vlastnictví pozem
kové parcely, jež mu byly prcopaehto_vány protokolem ze dne 23. čer

vence 1913, a staveihní :p'arcela s budovami na nf se nachá:zejídmi a se 
zahrádkou adovOTkem, jež mu byly propachtovány sml onv ou ze dne 
6. srpna 1913. Vlastnice {cizozemka) vznesla proti nároku najmě dvě ná
mitky: že zákon o zajiš'toní půdy ne,platí VŮiČi: dz,o:zenllcům ,a že pachtýř 
nemá nároku na budovy, ježto mu byly pronajaty zvláštní smlouvou. 
S o udp r v é s t o I i c e vyhověl zcela nároku požadovatclovu. R e
k u r sní s o u d nepřiznal pO'žadovateli nároku na budovy a uvedl 
v tomto směru v df-vodech: Stěžovatelka namí-tá, že pachtýř ua budovy 

36' 



564 

a s nimi spojené potemi;CT-fi~€cff1,hl"1"m:u,-:il;tikuž-b'jTI3r]Jm:,trtýřhnll1ffijlrly-~--
zvláštní nájemní smlůuvou a dovozuje, že zákon se na požadovatele vzta~' 
ho:vati nemilže, pC[lěvadž není p-achtýřem těchtů stavení a pozemků, a 
odrvolává se na smlouvy ze 7. srpna 1913 a 23. července 1913. Půněvadž 
Z'ákon o zaj"i§těnÍ půdy drobn)Tll1 pachtýřům' v § 2 výslovně praví, že po- ' 
žadovací právo pachtýřovo vztahuje se i na stavení 'obytná a hůspodářská 
s pozemky, na nichž jsem zbudována, drv'Orky a domůvní zahráďky jím 
užívané na základě té h 'O ž pachtůvního poměru a tedy jako podmínku 
vytýká týž pachtovní půměr, na zákl.dě něhož má pozemiky a stavení 
v užíváni, čemuž však v tomt'O případě není tak, nelze požadovateli k sta-
vení a' k němu patřící-mu dvorku a zahrádce právo požad'ovací přiznati. 

N e j v y Š š í s o u d obnovil usnesení prvého sou·du. 

Důvody: 

Rekursní soud odepřel požadovateli p'Ožado-vací právo na stavební 
paif,celu budovy na ní se nalézajíd ja1ko'ž i na dvorelk a zailiTadrl1' proto, 
že byl; půžad;~v"telj pr,onajaty zvláštní n á j e m n í s m I o u vou, a to 
posledně smlouvou ze dne 6. srp na 1913, kdežto 'Ostatní pozemky pro~ 
vachtůvány mu byly pachtovním protokolem ze dne 23. č e rve n c e 
1913, takže prý není splněna podmíuka § 2 'Odstavce prvý pažad. zákolla, 
ď1e lIěhož rvztahuje se pavil!ďovací právo na 'Obytná a hospodářská sta~ 
vellí jen tehdy, kďyž jich pachtýř užívá ll'" základě téhož pachtavního 
poměru. Avšak tomut" výkladu citovanéha předpisu nelze přisvědčiti. 
Mluví-Ii zákoll a témž paehtavnímp o měr u, nesluší tamu rozuměti tak, 
jakůby to, musila -býti v obajím případě táž pachtavní s m I 'O U V a, takže, 
když by napřed lOp'achtocvány byly :p'ozemky a pak teprve k tomu naja,ty 
byly budovy, po:dmmka by nedopadala. Zákon pod týmž pachtovním po~ 
měrem myslí, -wby pozemky a hudavy byly pachtýřem užívány j"ka 
jediný haspodářský celek, aby tedy budovy najaty byly k vůli 
pozemkům zp«chtavaným, by se pomocí jich a v nich zemědělské ho~ 
spadářství na pazemc.ích provawvala. Tat,o' hospadářská přináležitast 
budav k pozemkům 'nebyla v tamta případe vlastnicí požadavaných ab~ 
jektů «ni papřena. Tato ve svém o,;námení dle § 15 pa,žad. zákana namí~ 
tala pOil1ze, že, budovy pran«jafy byly neodvisle od pachtu pozemků 
zvláštní nájemní smlůuvou, a že tedy ,požac!o'vatel nemá náraku na bu~ 
dovy jakaž i na pfHežící pa zemky , bez nichŽ: by prý užívání ,budov bylů 
stíženů. Otázka tůhota stížení adpil!d:á, když budovy připadnou požado~ 
vateli. 

Další námitku uplatňu}e vlastnice v tom směru, že, jsouc příslušnicí 
republiky Rakauské, nepodléhá dle čl. 267 mírové smlouvy St. Germainské 
a příslušných ďalších mezinároďních aktů vyvlastnění dle požadavacího 
zákqna. Na to dlužno odvětiti toto:, Nehledíc k tomu, že mírové smlauvy 
dosud ve sb. z. a, n. rvyhlášeny nebyly, nelze z iich 'Obsahu pra stana~ 
visko vlastnice ničeho dovozavati. Jak čl. 249 a násl. smlouvy Sl. Oer~ 
mainské tak čl. 297 a násl. smlauvy Versailskémaj.í na zře'teli pouze 
výjjmeč~á opatření válečná, Jakož i Dpaiření disposiční, o nichž se mluví 
ve steil1ě zně'jícím § 3 přílohy k 'Oddílu IV. řečených s:mluv. Výra'z »'VÝ
jimečná opatření v.álečná« zahrnuje opatření zákonodárná, spr1ávní, soudní 
nebo jiná všeho druhu, jež byla neba budon později učiněna co' do majetku 
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ne p ř á tel s k é II o a jichž účinkem bylů nebo bude actnětí dispc6lce 
vlastníkúm n3'cl jejich majetkem, avšak bez zrušení práva vlastnického, 
»opatřenÍ disposičnÍ{( pak jsou taková, jimiž bylo nebo bude .dotčeno 
vlastnictví k majetku ne p ř á tel s k é m u převodem celku nebo části 
na osclbu jinou ne-ž vlastníka n e p ř á tel s k é h 'O a bez jeho souhlasu 
(citovaný § 3). Předpokládá se tedy 'Opatřeni co clů majetku nepřátel
ského, tedy opatření, jimi·ž vsahuje se do, maje'tku právě pro povahu 
vlastníka jakožto nepřátelskélw vlastníka, s nímž 'pra tuto vla'stnost hyla 
nebo buďe n"lo'1ell'O iinak a to nepříznivěji než s tuzemci neba příslušnfky 
států spojených a přidružených. O takovémta úpa tření nemůže při zákanu 
a zajištění půdy drabným pachtýřům býti ani řeči. Zákonem timto. uklá
daji se tuzemskému zemědělskému majetku pozemkovému jistá břemena 
a jistá obmezcní a to rne z dÍlvodů sociálního ·zákonadárství. Povaho 
vlastníka zůstává strano'u, je Ihastejno, zda jest tuzemcem, či a jakým 
cizůzemcem. Tomuto zákonu podroben jest dle § 300 obč. zák. každý 
majitel pastižené půdY, nechť si je tuzemcem či cizozemcem. Stano'visků,· 
zastávané dovolacím stěžavatelem, vedllO by k tůmu, že příslušníkům 
států spojených a přidružených přiznávalo, by Se ohledně tuzemských 
nemovi1tos,tí exceptionelní, výhodnější ·polsta.vení než tuzemcům, o čemž 
přece dle' mírových smluv ani řeči býti nemůže, Totéž platí, pokud stě
žovatelka z téže smlouvy St. Germainské čl. 250 vyvůzuje nárak na 
výkupné' dle dnešní ceny pozemků místo po rozumu § 8 po,žadi• zákona 
dle cen raku 1913. 

Čís. 699. 

Odklad exekuce vyklizením (nařízení ze dne 25. června 1920, čís. 409 
sb. z. a n.). 

Odkladu vyklizení z bytu domáhati se může ten, kdo uživá ho na zá
kladě nějakého práva. Jaké ta právo jest, je lhostejno. Muže to na pf. 
býti té:! právo užívaCÍ. 

O\czh. ze ,dne 5. října 1920, R II 304/20.) 

Dřívější majitélka d'omu' měla' vyhraženo užívání bytu da určité doby. 
Pa uplynutí vyhražené doby vymůhl si nový vlastník damu žalabou vy~ 
klizení bytn. Žá-c1os-ti povin'né o odHdwd 'exekuce s o udp r v é s t o I i ce 
nevyhavěl. D ů vod y: NaŤÍzení vlády rep.ubliky Českaslovenské ze d'ne 
25. červua 1920, čís. 409 sb, z. a n. vztahuje se: (arg. § 1) na případvy~ 
klizení najatých neb používaných místnas'ÍÍ (náj:emllÍ'k, domovník, zaměst~ 
nanec s bezpl'atným bytem atd.). y. tomtů případé však se jedná D vykli
zení bytu na zá!klaJdě rozslCdku vydanéh" na podkladě oblÍ!(ačního zá
vazku. Nařízení citované jako nařízení' výj'imečné dlužno.1 vykládati úzce, 
nelze je rozšiřovati na případy obligačních závazků k vyklizení místnůstí 
a tendence celéha nařízení směřuje k a'chraně nájemníků jaka takových. 
Rek u r sní s o u d exekuci odložil. D ů V'O ď y: Nařízení vlády ze dne 
25. června 1920, čís. 409. sb. z. a n. arciť výjimečně poskytuje, j"k plyne 
z jeho nápisu »místnastí najatýoh apod.« a ze znění § 1 ,ina návrh pc.
vinnéhů (nájemnika, damovníka, zaměstnance s bezplatným bytem al-d!.)« 
a »vyklizenÍm najatých nebo použivaných IDiÍstností« ochranu každému, 
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kdo jest povinen vykliditi najaté používané místnosti, nemá ale hcze sve 
viny jiné přiměřené náhrady. Povinná místnosti. o jichž VYklizení jde. 
SkU1t3Č .1ě ,používá jako dřívější ,majitdkar domu a ne1lze ji 'vy.loučiti z výll)od 
citovaného nařízení proto. že se jedná o vyklizení bytu na základě roz
sudku vyšlého na p"dkladě obligačního závazku. 

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

Důvody: 

Nařízení vlády ze dne 25. června 1920.. čís. 409 sb. z. a n. podle intence 
své popřává dobrcidiní odkladu exekuce sice pouze stranám, které 
v držení bytu dostaly se na základ'ě ně.i'akého p r á v a, ale nezáleží na 
tom docela ničeho, jaké právo to bylo, zda nájemní nebo jiné . .Je6t!iže 
tedy v daném případě stralla povinná měla vyhra'ženo p r á b o už í v á n í 
byt u, jak stížnost sruma doznává, platí dobrodiní cno i pro ni, když doba 
vyhražená p-ominu]a -a ona jiného- bytu získati' nemŮ'že. 

Čís. 700. 

Platil-Ii ,kupitel bankovkou, opatřenou padělaným kolkem, ručí pro
dateli ze správy i dle všeObecných předpisu o smlouvě trhové. 

(Rozh. ze dne 5. října 1920., Rv II 174}20.) 

Žalobce prodal žalovanému v říinu 1919 dobytče Cl přijal na kupní 
cenu mimo jiné okolkovamou tisícikorunovou bankovku. Bankovka byla 
později bankD~ním úřadem ministerstva financí pozastavena, ježto kolek 
byl padělkem. Žalobu o zaplacení 1.000 K pro' c e sní s o udp r v é s t o
I i c e pro tentokráte zamí.tl. D II vod y: Dle přípisu ministerstva financí 
rozhodnutí o tom, !Cdy, jakým penízem a dn jaké výše bude oněm osobám, 
Merě be?els·tně nabyly bankovek s padělanými kolky, dána náhrada, až 
dosud učiněno nebylo a otázky tyto budou řešeny zásadně teprve až ve
škeré okolkované bankovky budeu staženy z oběhu. Vzhledem k tomu 
není dnes cUos.ml jisto, zda Se strany žalovaného zaplacením 1.000 K ban
kovkou, třebas i s padělaným kolkem, kupní cena žalobci přece jen uebyla 
vyro-vnána, žaloba jest tedy za tohoto stavll předčasná a bylo ji pro tento
kráte zamítnouti. O ď vol a c í s o u d žalobě vyhověl. D II vod y: OdV'o
lání, pokud uplatňuje nesprávné právní posou.zení, nebylo lze upříti opráv
nění. Dle nespornéh'Ů přednesu stran jedná se o kupní smlouvu proti ho
tovému ",placení kupní ceny. ŽalrJ·vaný, převzav koupené dobytče, byl 
dle § 1062 obě. zwlL povinen ihned trhový peníz hotově zaplatiti a to 
v penězích tenkráte platných (§ 905 obč. zák). DIe § 2 zák. ze dne 10. 
dubna 1919, čís. 187 sb: z. a n. jsou bankovky, .poznačené ve smyslu zá
kona ze dne 25. února 1919, čís. 84 sb. z. a n., pokud nebudúu vyměněny 
za jiná platidla, zákcnným platidlem. Zákonným platidlem byla tedy 
kolem 22. října 1919 jen tisícovka opatřená kolkem dle § 4 nař. ze ,dne 
25. února 1919, ČÍls. 86 sb. z. a n. a to kolkem pravým. Tisícovka, opatřená 
kolkem paddaným, k.terou žalovaný zaplMil žalobci část kupní ceny, ne
byla zákonným platidlem a placení takovou padělaným kolkem opatřen{Hl 
tisícovkou· nevyhověl žalovaný své povinnosti dle § 1062 obč. zák., ať již 
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stát osobám, které nabyly bezelstně bankovek s padělanými kolky, dá 
nčjakou náhradu neho ne. Ža,Jovan"$T by.l povinen hned při převzetí kou
peného dobytčete trhový peníz hotovč zaplatiti a to správnými platnými 
penězi. Když tak o,hledně částky 100.0. K neučinil, ať již jednal bezelstně 
nebo ne, nesp·lni! smlouvu., dluhuje žalobci ('eště trhový peníz 1000 K, 
splatný hned při koupi a' musilo proto vyhověno býti odv,olání a žalovaný 
uznán povinným k plnění podle žaloby. 

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

Důvody: 

Správné odůvodnění r·ozsudku odv{)l~cího soudu není vývody dovo
I«cího spisu nikter8,k vyvráceno. Poukazuje se protp na toto odúvo·dnění 
a podotýká se dáte ještě toto: Smlouva trhová jest smlouvou úplatnou 
po rozumu § 9170bč. zák. Jest proto kupitel práv z toho, že to, co jím 
lako úpla,ta by-I'G plněno, má vlas'Dnosli o'bvykle předpc'kládwné (§ 922 obč. 
zálL). V tomto případě záležela kupitelova úp·lata, v tom, že předal pro
dlate!i na, účet kurpni ceny mimo jiné jednu tisícikorutlOvo.l' bankovku. Po
něvadž plněno bYfO v tuzemsku, byl kupitel práv z toh'O, že bankovka 
vykazovala to, co dle tuzemských měnových předpisů činilo ji zákonným 
plati'dlem (§ 905 ohč. zák.), Mi jest, že byla řádně okolkována. S tohoto 
hlediska jest zcda lhostejno, "da žalovaný vědělo tom, že kolek na. ban
kovce je padělaný, čili nic, poněvadž nárok ze správy není vybudován 
ua zavinění toho, kdo ze správy jest zodpověden. K: -témuž dúsledkll nutno 
však dospěti i s hlediska předpisllvo smlouvě trhové. Dle § 1062 obč. zák. 
jest kupitel povinen, by tržní cenu z ruky do mky hotově zaplatil. Náleží 
mu tedy, hy proďateli zjednal možnost, by s předaným penízem ihned a 
volně mohlnakládiati. Tomu však není tak, pOllěvadž použitelnost ban
kovek, opatřených padělaným kolkem, byla v čase kupu nejistou a ne
rc"hodnutou. Roukazuie-li žalovaný k tomu, že takováto bankovka ne
byla nadobro bezcennou, stačí vůči tomu poukaz k usta-Irovení § 1415 obč. 
zák., vedle něhož věřitel není povinen, by dal: si líbiti' placení po, částkách. 
Dovolatel má ovšem pravdu; v tom, že lze platiti i v jiných penězích, než 
tuzemské z:í:konné měně. Než k tomu bylo by třeba zv1'áštní' dohody. 
V tomto případě bylo hy tudiž bývalo třeba, hy oba. smluvní ci Ibyli si 
vědomi toho, že bankovka jest opatřena kolkem padelaným. Tuto vědo
m>ol'St žalovaný i pro SVOu 'Qis{)Ihu vy}lUičHje .a tO' s dobrým -dů'vodem, poně
vadž, :kdyby si toho býv·a,1 vědom, 'hYII 'by' s·e dokonce dOlpusti! i činu 
treslPého. . 

Čis. 701. 

Při exekuci na výhradné právo kutaci a na kutné dílo, na základě to
hoto práva již zřízené, jest exekučním soudem okresní soutl, v jehož 
obvodu doručlI.ie se dlužníku zákaz dle § 331 ex, ř. 

(R:o<zh. Z" dne 12. října 1920, R I 750/20.) 

VYIl1áhající věřitel žádal II okresního soudu dlužníkova bydliště (Osti 
n. L.), by ku vydobyH j'eho směnečné pohledávky byla povolena exekuce 
zabavením kutacíd;l práva kuta,ího díla, jež příslušejí dlužníku v obvode 
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okresního soudu v Bilíně. S o udp r v é s t o I i ce (v Ústí n. L.) exekuci 
pOlvolil. Rek u r S n i s o u d uložil soudu prvé stolice, by vyslovil SVOll 

nepříslušnost a pnstoupil návrh na pOVOlení exekuce příslnšnému okres
'ním;;] soudu v Bilíně. D ů: vod y: Vyrn,áha~ÍICÍ věřiteú ;p'odal ná'vrh na 10'0-

vnleníexekuce, který měl za podklad směneční platební ro'zkaz. Vzhledem 
k tomu, že exekučním títulem byl směneční p'latební rozkaz, byl k po
volenlexekuce v první řadě dle § 4 čís. 1 ex. ř. pOlvoJán krajský soud 
v Litoměřidch. Jelikož však vymáhající věřitel té cesty nevolil, mohl dle 
čl. VIII. 2. novely k § 4 eX. ř. žádati o povolení exekuce u exekučního 
so·udu. To tím spí§e, :když k ,n"vrhu připojil v;nhotovení exekučniho, titulu, 
které bylo 'Opatřeno potvrzením vykonatelnosti. Jak'Ožto exekuční soud 
zakročiti má v tomto případě dle § 18 čís. 4 ex. ř. okresní soud v Bilíně, 
povolil tedy okre.sní s'Oud vÚstí n. L. exekuci proti zákonu; měl naopak 
clle § 44 i. n. vysloviti svou nepříslušnost a návrh na známý mu příslušný 
exekuční soud v Bílíně 'Odkázati. Pro,rogace je v tomto případě nepří
pustná. Okresní soud v ústí n. L. nebyl tedy ku povolení exekuce pří
slušným a nehledě k tomu ani dle § 331 ex. ř. ku rozhodnutí, jak má býti 
právo zpeněženo', jelIkož to je výlučně věcí exekučního soudu. 

N e j v y Š š í s iO U d zrušil usnesení soudu rekursního a nařídil mu, by 
nehled'ě ku použitémn dúvcldn zru§ovacímu o rekursu znovu r,ozhodl. 

Dů-..,rndy: 

Rekursní soud hájí náwr, že v tomto pl'ípadě dle § lSČís. 4 eX. t. má 
zakročiti jen okresuí soud v Bilíně, jakožto· soud exekuční, aniž by blíže 
uvedl, zda jest splněn předpoklad příslušnosti okresního. soudu v BlJíně dle 
první, či dle dTuhb věty čís. 4 § 18 ex. ř. Leč předpokladu ve smyslu prvé 
věty čís. 4 tu není, nebol nejedná se (» exekuci na majetek horní ve smyslu 
§ 109 horu. zák {viz též čl. XXV. uvoz. zák. k ex. ř.), nýbrž o exekuci 
na výhmdné právO' kutací fl o exekuci na kutné dílo na základe zmíněného 
práva již e,xlstujkÍ. Ohledně práv kutacích pak provádí se exekuce podle 
§ 331 ex. Ldle před!pisu čtvrtého pododdělení eX. ř. "exekuce na jiná 
páva majetková« {§ 330 a násl. eXi. n a je ted;y pr'opřlslu'šnost soudu 
k pOlv'Olení exekuce směr'Odatným předpoklad § 18 čís. 4 poslední věta 
ex. ř., t. j. okolnost, kde první úkon exekučni skute,čně má býti předsevz8>t. 
Prvním exekučním úkonem dle § 331 ex. ř. jeM vydání a doručení příkazu 
dlužníkovi, aby se zdržel všelikého nakládání se, zaba:veným právem. Je-' 
likož pak dlužník bydlí dle udánl.obou stran v UsU n. L. a soudní pHkaz 
má mu tedy býti doručen v Ústí n. L., nelze sdíleti ná·zor druhé. stolice, 
že okresnÍ' soud v Ústí TI. L. k vyřízení: exekučního návr.hu p'říslušným 
není a že sluší exekuční, návrh přikázati okresnímu soudu v Bilíně. Usne
sení 'Okresního soudu v Ústí n. L. není tedly zmatečným, na'Opak usnesení 
rekursního soudu, jež o stížnostL proti tomuto \lsnesení věcně nerozho.dlc" 
neodpovídá zákonu. 

Čís. 702. 

Z"kou o· ochraně nájemců (ze dne 8. dubua 1920, čís. 275 sb, z, a 11.). 
Slovo "llný«\opravný prostředek) v § 4, pOSlední odstavec zákona ze 

dne 8. dnbna 1920, čís, 275 sb. z. a n. má týž význam, jakO slovo "další« 
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(opravný prostředek) v § 3, odstavec druhý, nařízení ze dne 9. února 
1919, čís. 62 sb.z. a n. 

(J'(o;oh. ze dne 12. řilna 1920, R I 846/20.) 

V řízení o svolení k výpovědí dle § 4 zákona ze dne 8. dubna 1920, 
čís. 275 sb. z. a n. odmítl ne j v y Š š í s o u d' dovolaci rekurs. 

Důvody: 

Vedle § 4, pCisledníodstavee, zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 275 
sb. z. a n. lze d'O usnesení, jímž rozhodnuto o p,ronaiímatelovn návrhu na 
s0ud:lí svolení kvýpoo·vědi, poo,dati stíŽ'Mls,d>o 8 dnů od, jeho doručení h: 

\sborccvému soudu prvé sto,liee. "J i II ý« opravný prostředek jest vylou
'~:n. M~rně ?'ok~ušf se náj'em~e, dovo~iti ze slova ~jJ n ;;r«~ V citovanérr: 
z.aimnnem predp-Isu ve .srovnam s vyrazem »d, a 1 s 1« V ~' 3, odstaVCI 
druhém nařízení ze clne 9. únOTa, 1919, čís. 62 sb. z. a 11 •. přípustnost dovo
laciho n:'knrsll. Lze .arciť p-ř.f.znati, ž'e výra.z'em »,d a ,1 Š Í« ;byla nepřípust
nost do1volacího rekursu přesněji vyslovena než výrazem »j i II ý«, jehož 
v p'latnérn zákorně -o ochraně nájemců bylo pOIužito. Nicméně lze ze zákona 
seznati, že v1Trazem »j i n ý« mělo hýti vyjádřen<o' totéž, co d,řívc vyjá
dřeno bylo slovem, »d a I Š Í«. Vyk}ádá-li dovolací rekurent výraz »j i'H ý« 
ve smyslu vyznačení dr ll' h II cpravného pros.tředku, zapominá, že o ná
vrhu na svolení k výpovědi j'edná a rozhoduje se- v . řízení nesporném, že 
v tomto řízoní ·dop,O'uŠ!tí Sie :PTOti r·azhoidnuHm rek!ursníiho sOUld:ujein Dlprarvnfr 
prostředek dovoaacího rekursu (§§ 14 až 16 nesp, říz.) a že tudiž vytčení 
této samozřejmosti v § 4, poslední odstavec zákona o ochraně nájemců 
bylo by zbytečným a zbytečná ustanovení nelze II zákonodárce předpo
kládati. Že sJ.ovem jiný nemínila se též s,tížno~t jako species oproti roz
klRdu, takže by tím jen rozklad měl býti vyloučen, vyplývá z úvahy, že 
jednak nebylo příčiny, proč právě v tomto řízeni měl by rozklad býti vy
luoován, iednwk, že pravtclelně nebude "cle podmínky § 9, odstavec druhý, 
nesp. říz., za které Jze rozklad1l vy'hověti, tal);že nemělo ani praktického 
smyslu, by po této' stpáncevikláno byl,o tra. úpravě opravnýCh prostředků 
řízení nesporného. Z řečených úvah plJllne, ž·e výrazem »j"inÝ« nemíní se 
clfUh opravného prostředku, nýbrž přípustnost opravnébo prostředku, že 
tudíž dovolávání se třetí stolice jest vyloučeno, 

Čis, 703. 

Stal-li se herci úraz na scéně pOnžitím nevhodných rekvisit, jest kromě 
herce, úraz přímo zavinivšího, zOdpověden i režisér, 'nikoli též divadelní 
ředitel, 

(J~ozh. z2dne 12. října 1920, R,v I 370/20.) 

Na scéně divadla vP. sla,1 se herci K. úraz tím, že při soubOjové scéně 
ťal lm herec ti. ostře nabroušeným kovovým mečem do rukY. K. domáha! 
se náhrady škody na "Společnosti divadla v P.«, na divadelním řediteli 
V-ovi, na výpravčím S-ovi', na reži'séru F-orvi fl. konečně na her.d H-ovi. 
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Pro c e sní s O udp r v é st D I i c e vyhověl žalobě pouze, pokud smě
řovala proti režiséru F.ovi a herci tl-ovi, jinak ji zamítl. O d v 0,1 a c í 
s o u d k odvolání žalohce a obou odsouzených žalovaných rozsudek ]l{)

tv"dil. D ů vod y: Co se především týče "Společnosti divad1a v P.«, stačí 
poukázati na ustanovení § 46 zákona zc dne 28. prosince 1878, čis. 1. ·ř. 
zák. z roku 1888, dle kteréhož pOjištěný může uplati10vati proti podnika
teli nárok na odškodnění, byl-li úraz přivoděn některou v § 45 od'stavee 
prvý cit. zák. uvedenou, oso,bou a to úmyslně. Jest nespnrno, že žalobce 
zaměstnán byl v čas úra,zu v podnikn, k pojištění povinovaném (čl. I. zá
kona, ze dtle 20. července 1894, čís. 168 ř. zák.), že byl ve smyslu cit. zá
~una 'proti úrazu pojištěn a že. mu po lúra-zu: hyl 'posfkrytnl1t úrazovou !poji
šťovnou dělnickou pro Král. České v Praze úrazový důchod. Ze by mu 
bylo ,pO'ra!J:l,ení zpús'oheno úmys,I'ně, .ne1bylo ve spO'ru ani tvr1zenO' .. Neníi tedy 
oprávněn od podnikatele t. j. od "Společnosti divadla v P.« požadovati 
da,]ší o.dškodnění ani jménem ušlého zisku, ani, jménem bolestného. Ve
škerá správa divadla by;la svěřena žalovanému řediteli Ka,rlu V-o,vi. Není 
pochybnosti o tom, že ředitel divadla správu tu nemůže ve všech PDd'rob
l10stech vykúuávati sám, že nutno provozování divadelního podniku roz
šÍ'řiti j. na jednotlivé furr."kdGnáře a jest notorické, že se též na celou řadu 
funkcionářů dělí. Jen takto lze zaručiti bezvadné provedení mnoha prací 
s divadelním podnikem souvisejících a do sebe vzájemně zasahujících. 
1~0di"tel, Jl.;mm~ }est ,svóř'eno ří'Zen.í ,celooo divadeln.ího 'Pod'l1~ku, má ovšem 
peiSovati o účelnou součinncet všech těchto! funkcionářů a je,st zodpověďen 
za hezvadný chod závodu. Tato zodpovědnost vztahuje se však jen, PD
l<ud! jde O' plněná- povinností smluvních, též na jednání. j'eho zástupců a 
všech osnb, jichž k plnění používá (§ 1313 a) 'Obč. zák.); za protiprávné 
jed1nání mimo poměr smluvní, ručí však jien, pokud jej stihá v i n a, tedy 
pokuď lze dokázati, že při volbě funkcionářů ned'bal nutné pozornosti 
(§§ 1297, 1299 obč. zák.) aneb že zanedbával dozor na podnik (§ 1313 
obč. zák.). Ani v lem, ani v onom směm se žalobci dlůkaz nezdařil. Na
'Opak soud vzal za prokázáno, že ředitel V. v osobě z k u š e n é h o o d
b o r n í k a, režiséra Josefa F-a ustanovil z jl ů s o- h i I é h o artistického 
znzence, jemuž dle instrukcí vydaných pro čleuy divadla v P. z roku 1902 
v' VII. oďdHu odst. B. náleží ředitele platně zastupovati s neobmezeným 
právem, vše zaříditi, co za účelem uměleckého a administrativního pro
vedení hry za dobré uzná a učiniti všemožná opa'lření, jichž třeba k od
vrácení ncb odčinění případných nehoď. Že by: ředitel byl opomenul, na 
artistické vedení divadla dohlížeti, nebylo, dokázáno, ano svědkyní Jos. 
P. dokonce potvrzeno, že ředitel V. v době, kdy, úraz se stal, před1stavení 
přítomen ,byl v zákulisí. Že současně nemůže dohlížeti mezi hrou na 
v:š_echny zřízence, zejména na scéně, jest sa1mozřejmé. Nelze tudíž v jed
nání ncb opomenutí jeho shleďati nějakého zavinění. To,též platí ohledně 
\'ý,pra"dho Josefa S-a. Měl-.Ji Josd S. na staros,ti pouze s,lohovou vý
pravu hry, j.ak zjištěno a obmezova'la-li se jeho činnost pouze na umě
leckou stránku kusu, pokud se výpravy týká, náleželo-li scénické nspo
iádání, llastndování. hry a herecké provedení kusu do oboru působnosti 
režiséra, hru inscenujíclho, a nemohl-ll, jak prvý soud dále zjistil, ani 
předvídati, ja}(ým z,púsahem- ''lllž:i,tlO -bude zbraně, pro ]{lll'S zV1OlIené, tož vy~ 
lo-učil správně sond prvé stolice příčinnou souvislost mezi jeclnáním Jas. 
S-a a úrazem. Tlm však také vyloučena jeho zodpovědnost a ručení 
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(§§ 1306, l2950bč. zák.). Konečně odpovídá také rozsudeční ví'rok obledně 
žalovaných režisér-a F-a a lieree li-a věci a zákonu. Marně klade žalo
vanJ'T herec li. váhu na to, že z pnivodního řízení nevychází na jevo, že 
by se byl odchýlil od předpisů režiséra. Dle scenáře pokračuje soubOj 
velice zvolna takořka metodicky a jednalO' se " hru krajně stHisovanoll. 
při níž je:dnotlivé s-cény byly pouze naznačovány: a měla tudíž býti i scéna 
soubojová pouze naznačena, obrazně předvedena. Scenář musil žalovaný 
H. jak') herec zn.áti, ale"l'oň tD bylo jeh", povj,mností a již z taho dův'odu 
náleželo žalovanému, aby při soubojové scéně přesně dbal předpisů tohoto 
sceriáře a počínal si při soubOji zvolna, s rozmyslem a rozvahou. Kdyby 
byl tak nčini,! a se od scenáře neuchýlil, nemohlo dOjíti k úrazu, byf se 
mu: pDda1la zbraň Iwbezpečná. Zalovaný měl zachovati rozvahu tím spíše, 
když mu byl pCYdián tě'žký, kovový, pádný meč, tedy zbrai1 nebezpečná. 
Na tom nemění ničeho, že toho před tím nikdy neviděl, že ho nikdo na 
nebezpečnost tu neupozornil ani že mu jej režisér k s.ouboji podati dal. 
Neboť i při obyčejné 'opatrnosti (g 1297 obč. zák.) mnsil žalovaný, j,akmile 
zbraň do rnky; vzal, tíhu a pádnost meče poznati, aniž bylo. třeba, aby ji 
teprve prozkoumal. Leč žalovaný byl povinen, vynaložiti pozornost a 
o,bezřetnost zvláštní (§ 1299 obč. zák.), nehoť užití zbraně na jevišti není 
ničím Hdkým' a náleží k povtolání herce. aby si užívání' zbraně na scéně 
osvojil '" při užití jejím nutnou rozvahu a obezřetnost zachoval. Totéž 
l)latí o. režisčm JosefuF-o'Ti. I on měl dbá'li, aby soubOj pouze o-brazně 
by] naznačen a herci byli na to zvlášf upozorněni. Neučil1il-li tak, měl se 
a,lespoň postarati o to, aby nebylo užilo zbraně krajně nebezpečné. On 
nešetřil zvláštní opatrno'stí, jemu dle § 1299 obe. zák. předepsané. Dle 
zjiŠ't(~ní prvého. '~orudu užHo vylo s jeho vědomí-m a 'souh1'ars'em :proti pře,d
pisu scenáře při souhoii těž,kých,broušených mečů, njkoliv dřevěných a 
nedbalo se předpisů au-lorový,ch, že předVáděni děje má. se díti jen 
'obrazně. Tím dopustil se režisér Josef F. jednání pokud se týče opome
nutí, které jest v ·-příčinné souvislosti s nastal)'nT zraně'ním žalobce. COž 
O'PV'dstatňuje 'jeho zodpovědnost a ručení I§§ 1299, 1295, 1301, 1302 obč. 
zák.). . 

Ne j v y Š š I s o u d nevyhověl ani dov'Olání žalobce ani dovolání ža
lovaných F-a a li-a - mi'lliIQi jiné z těchto 

dúvodů: 

K dovolání, ž a lob c e: Že zvolením artistického řeďitele společnost 
svou zodpovědnost za bezpečnostní opatření se sebe na něho nepřesunnLa, 
je sice pravda, ale jen pokud jde o .bezpečnostní opatření v zařízení bu
dovy a i e v i š t ě, zvl'á'ště tedy na pf. bez'pečnost ohle,dně případů, o nichž 
v VIII. od'dílu pocl Č. II instrukce jest řeč (§ 1157 n. zn. obč. zák), nikoli 
a,]o pokud id'e o bezpe,čnost v příčině zacházení se zbraní při představe
ních, na ně'ž ona: t. i, její representanti žádné ingerence nemají, ježtn jest 
to věcí: těch 'Osob, jimž instrukce o to pečovati ukládá. Pravda dále také, 
že právnická osoba - ač zde ovšem nejde o- právnickou osobu ,(s 26 o'bč. 
zák.), nýbrž o společnost (§ 1175 obě. zák.) - ručí 7"" své z á s tup ~ e 
(representanty) bezpodmínečně tak, jako lysická osoba za sebe, ježtn 
právnická osoba jen jim! jeclnati může, ale to nemá zde, i kdyty 'O práv
nickou~ o-soblt šlo, s věd co činiti, kdyžtě~ jak právě ukázáno, zástupcltm 
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spnlečnosti žádné viTIY přičítati nelze. Za to' za své zří z e TI 
ani právnická osoba ,bezpodmínečně, nýbrž jen v té míře, v které 
ručí lysická osoba, tedy v mezích §§ 1313, 1314, 1315 obč. zák., a ručila 
by tedy zde pouze tehdy, kdyby zřízenec její, ředi'Ťel. ,byl nezdatným ve 
smyslu § 1315 n. zn. obč. zák. a úraz na jeho, jednání by svésti dlužno 
bylo, což však již prvý soud' vyvrátil, k čemuž doložitid[užno, ž.e dovo
latel nezdatnost ředitele ani v ,dovolání netvrclí a nedovozuje. Ze však 
ředitel V. ničeho nezavinil, a že tedy zodpovMnost ani j.eho samého 
osobně nestihá, podává se z instrnkce, dle níž se mMe j.ednati v tomto 
,případě. kd:e jde o úraz ph pŤ,edsta'Vení, jen 'o vin'UJ reži'séra, o čemž nÍ!že. 
Že by ředitel ručil v tomto případě bez ohledu na zavinění proto, že kon
cese zní na nej, nemůže do'Volání doložtti žádným právním předpisem. 
Jeho vývody směřuií k tomu, áby se zde uznalo t. zv. ručení za výsledek, 
ale to právě nelze, není-li ručeni takové uznáno pro ten který 'případ 
právní normou (zákonem), a to platí i ohledně prvžalované Společnosti, 
pOkucl vývody odvolání, na něž se dovolání odvolává, týž účel sledují, 

K: dovolání žal0'vaného Josefa I'-a: Režisér byl zodpověd
ným, i p<rk-li meče dány byly hercům bez jeho s"olení ne sice proto, jaJk 
odvolací soud míní, že bylo j'eho povinností zařfditi, ab.'! bez jeho svolení 
nebezpečné me,če na scénu se nedávaly - toť by bylo žádáno něc(} nad 
lidskou možnost, aby zabránil neopatrnosti a pHpadně zl"mu úmyslu 
všech zúčastněných osob, a také mu instrl1kce takové povinnosti nevkládá 
- nýbrž proto, že bylo dle ins,trukce jeho povinno"t! určiti, jak é a 
k t e r é fil -e čes e II a. j í :h e'f o ft II dát i a že lnel ·ovš,e,m uT1čiiti m"etčc 
neškodné. Právem se tu ,prvý soud ,odvolával na pře,dpis VIII, oddílu I 
instrukce, že povinnosti režiséra: je, z aJ í d i t i vše, č e h n tře b a 
k od v r á cen í p ř í'P a d n Ý Chll e hod, a, že kažďý na jevišti zaměst
naný musí se podrobIti bez odmluvy jeh'O' r02)kazitm. Ze by vš",k žalovaný 
byl v té příčině něco nařídil, II že by' ro2)kazů jeho nebylo uposlechnuto, 
S'ám' netv,rd:í, on ještě v do'volání brání se jen tím', že n tom nevěděl, že 
přinesli těžké broušené meče kovové, že, mn tu nehlásili. Sám pak do· 
znává, že ve sce;náři mluvÍ' se, o. m:ečÍ-ch ,bizarních dře v ě II Ý cha PD
pode bnými ,plecho'vými že, se zkoušelo. Nepopírá, že byly ,obj'edl1ány k před'
stavení meče dfevěné, ,a'lel vrání' se tím, 'Ž!e OIU je rneolbkdna,l a nem'el :pr~r 
povinnost, dodání jich urgovati. Ba měl, nebol měl naříditi, aby se při 
představeni jich užilo. 0'n myslí, že dle instrukce to bylo povinností inspi
cienta, jenž má dle čL II téhož oddílu hleděti k tomu, »",hy opatřené rekvi· 
sity byly vho:ďné a správné". Ale to se patrně týče požadavku, aby »za
ll"daly do rámce hry a odpovídaly předpisům scenáře« a tudíž nařízení 
režisérovu: xežisér, jakkoli je na j,evišti svrchovan1'm pánem', i'emuž n~kdo 
odm,louvati nesm>Í, nemůže nicméně sám vše prohlížeti, a proto musí sta-
čití, když to nařídil, bdíti nad provedením musí ovše' n také podříz,ení, 
jimž to ulolženo, a,le tO' je právě to, že zde režisér v bolavém punktu ni
čeho nenařídil a nezařídiL Povinnost inspicienta bdíti nad' vhodností a 
správností requisit nevylil-čuje režiséra z jeho -povinnostil- zaříditi vše, 
čeho třeba k odvrácení nehod. Když tu, jsou přesné předpiSY instrukce, 
nelze to svaJovati na výpravčího arekvisitá:ře, jak dlovoťání činí, řkouc, 
ti že prý měli urgovati dodání dřevěných mečů. , 

K ,cl ov o i á níž a lov a n é h o her c e tl-'l: Docela.lhostejno jest, 
prohláSily-li nižší stolice dovolatele za herce »temperamentního«. I kdyby 
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to odpHr se spisy, ačkoliv není, když svědci se tak o něm vyjádřili, 
neměnilO' by to ničeho na správnosti rozsudku. Třeba žalovaný nebyl 
hercem temperame'ntnÍm, vždy jest na úrazu žal'obcově zcela patrně vi
ne". Dle úlohy měl žalobci seselkllO'\Iti hrb a to ,",všem mělo býti ,pO'mu; na· 
značeno, aniž by skutečný sek do nalíčeného: hrbu byl proveden: na místo 
tolw však ža'lovaný udeřil mečem žalobce, jak nižší stolice zjistily, do 
ruky, když oběma rukama držel meč k ráně připravený. TD úplně stačí 
a tím padají všecky ďaIší vý'Vody dovolání, které se zabývají vším mož

·l1ým jiným, jen ne touto skutečn"stí. Nepodařif" se jim dovoditi, že by to 
bylo nesprávné právní posouzení, kdýž nižší stolice shle-d'ávají v tom 11ť
opatrnost a činí ho za úraz žalobciív zOdp(}vědným. 

Čí" .. 704. 

Rozhodnutí bytových úřadů nabývají účinnosti vůči zúčastněným 
stranám teprve dornčením nebo jiným sdělením úředním. Dokud se tak 
nestalo, může se ten, kdo má býti vystěhován, dle § 344 obč. zák. brániti 
proti nastěhováni jiného, 

(Rozh. ze ·d'le 12. října 1920, Rv I 423/20.) 

Zalo'Yi,DÝ' najal od AmaMt O-o'vé v úmoru' 1919 vilU' lna 1 rok a v k'Větnu 
se tam nastěhoval. Amalie Q·ov'á zatím vlhl prodala žalobkJ."ni. Usnese
ním společného bytového úřa'du ze dne 17. ďubna 1919 byly byty ve vile 
zahrány a jeden byt přikázán ža-lobkyni; žalovaTI}' n zabrání vyrozuměn 
nebyl. Dne 21. července 1919 pokusila se ža,lo'bkyně do vily nasrěho;vati, 
žalovan~r jí však v tom' zabránil, při čemž p'oškQzeny by-ly některé již 
nastěbované svršky ža'lobkyně. Žalobu o ná'hradu škody II r OIC e sní 
s o u d' p r v é s t o I i ce zamítl. O d' vol a e í s o u d rozsudek potvrdil. 
Důvod'y: Žalobkyně domáhá se na žal\}v'anémnáhrady škody, kterou 
jHý ~ ufrp'ěla vinnu žalovanéhO'. Zavil!lěnÍ to s'p.a1řude' v tom, ž,e se žal()
v"ny se svou rodinou nastěhoval beze všeho opráV1!ění do vily v květnu 
1919 a tam bydlil, ač byl upozorněn, že byt ve, vile byl zabrán společným 
bytocvým úhtdem a žalobkyni jakO' llové majitelce vily přikázán a že dne 
21. července 1919 zamezll a znemožnil, a'by se do vily nastěhovala-o Před,e
vším by,ln 'tedy zkoumati, zda se žalovaný beze všeho oprávnění dG vHy 
nastěhoval. Soud prvé stolice na základě vÝPlovědi svědkyně Amálie Ó. 
zjistil, že ža:lovaný najal od ni vilu v únoru 1919 na clobu 1 roku. TÍIm 
stal Se žalovaný nájemcem vily a příslušela mu proto všechna práva clle 
zákona (§ 1090 a násl. obč. zák.) z této smlouvy pro něho vyplývající. 
Pm,dej vily Amalií G-oovou žalobkyni nemohl míti sám 0" sc>bě za násle
d~k pominutí smlouvy nájemní (§ ,1120 obč. zák.). Spisy společného by. 
tového úřadu je, však zjištěno, že úřa·ď ten zabral byty ve vile, o niž jde, 
a tG na základě usnesení ze dne 17. dubna 1919, že O' něm byla vyroz. 
uměna majitelka vily Amálie O-ová, která proti zabrání podala rozklad, 
jenž vša~ usnesením ze dne 12. června 1919, doručeným jí a ŽaJG.bkyni, 
byl zan1l'tnut, a že žalocvaný o zabrání bytu úředně vyrozuměn nebyl. 
Bezprávný čin ža;]ovaného stal prý se, jak je nesporno', dne 21. července 
1919, byt př.evzat hý-ti měl 'bybovým úřadem, j'ak v usnesení prvém bylo 
stanoveno, dne 7. května 1919. Dle § 7 ndstavec prvý nařízení vlády re-
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publiky Českos].ovenské ze dne 22. ledna 1919, čís. 38 sb. z. a n. V'''",dUdj 

se nájemní smlouvy o zahranirch bytech a místnostech za zrušeny, jak
mile projde lhůta k vyklizení a dle odstavce druhého téhc:ž zákonného 
ustanovení trvá zabrání, i když se zmční majitel domn nebo nájemník. 
Teprve tímto rozhodnutím společného bytového úřadn v Praze mohlo 
býti přivoděno zrušenÍ' nájemní smlouvy mezt Amalií O-OIVOU a žalova
ným, ienom za předpokla·dÍl citovaným nařízením předepsaných. Jedním 
z nich je dle § 8, že o rozhodnutí společného: bytového úřadu, kterým 
se byt nebo m'Ístnost zabere, zpraveni biTti musí všichni účastníci (ma
jitel domu, nájemník a podnájemník). l(ozhcdnutí nebylo však žalovanému 
do 21. červen oe 1919d1aručeno. Vůči němu nemohla tedy míti zabavení 
bY'tu účinku a .bYl v den 21. července 1919 nájemcem bytu ve vile a řád
ným jeho držitelem. Okolnost, že žalovaný soukromě byl zpraven ruz
nými' osobami o zabrání bytu, je nerozhodná, poněvadž zákon výslovně 
předpisuje., ž,e vyrozum'ění se státi musí úřade-m, byt zabírajícím, a jsou 
;tedy 'Závěry, jež žalclb:l~s:n.ě z této o:koh1.Os.ti: snažJ, s,e ,dOiV·oditi, ,bez vý
znamu. Jest však ještě dále zkoumati, z·dla žalobkyně v den stěhování 
se clo, vily, to jest 21. července 1919 bylac1llrávněna dobytu ve vile se 
nastěhovati, neboť i ona, tř,eba byla majitelkou vily, mNa k tomu zapo
třebí svolení společného bytového úřadu, poněvadž byt byl jím zabrán. 
Jak ze spisů společného bytového úřadu vš"k vyplývá, byl rozhodnu
tlm téhož 'úřadu ze dne 25. červenoe 1919 wbraný byt ve vile, sestávající 
ze dvou pokOjů, ža].o'bkyni pronajat a současně uloženo žalovanému, aby 
tento byt vyklidil. Místnosti v přízemí nebyly ani tehdy ža].obkyni by to-

, vým úřadem pro~aja'ty. Žalobkyně na tuto: okolnost upozomila společný 
bytový úhlJď s tím, že v prvém poschodf jsou jen tři pokojíčky mansardní 
se šikmými stěnaJmi, kdežto v přízemí jsou dva pokoje s kuchyní a žá
ďaJla proto za· přidělení celého zabraného bytu ve vije: a provedení vy
stěhování žalovaného. Spollečný bytový úřad teprv,e rozhodnutím z 19. 
srpna 1919 nařídj,[ vyklizení bytu politickou exekucí a zavedl trestní ří
zení ,d~e § 26 citovaného nařízení. Z toho, co uvedeno bylo, 'plyne, že 
dne 21. července 1919 byl žalovaný řáclným nájemcem a držitelem bytu 
ve vik a že žalobkyni ŽJádné takové právo k bytu nepříslušelo. Neměla 
tedy práva do bytu se stěho:vati a nejméně mohla tak učiniti proti vůli 
nájemce. Učinila-li tak přece proti právu a bez svolení příslušného úřadu, 
mu'Sí nésti sama škodu, která jednáním tím, a to na její straně bezpráv
ným, byla jí 2JpůslYbena {§§ 19, 1305, 1306 a 1307 obě. zák.). ŽalobkYně 
sice také domáhá se' náhrady škoďy vzešlé jí tím, že žalovaný nábytek 
v bytu přestavoval a při t9m jej poškodil a konečně, že ztratily se ji ze 
skříně některé věci. Pokud prvé škody se týče, která jedině přestavová
ním nábytku vzešla, nemůže býti žalovaný za to,to jednání zo,dpovědným, 
poněvadž žalovaný, kdy'ž žalobkyně neoprávněným způsobem nábytek 
do jehr; bytu vnésti dala, byl oprávněn dáti jej odstraniti nebo na jiné 
místo postaviti. Pokud jde o ·druhou škoďu, neuyedla žalobkyně skutko
vých okolností, z nichž hy bylO' lze souditi, že tuto škodu jí způsobil ža
lovaný. 

N ejv y š š í s o. u d nevyhověl dovolání - mimo jiné z těchto. 

důvodů: 
Stačí prý, mí'ní dovojáni oproti odvolacímu soudu, když ža1'.ovaný 

o zabrání vily bytovým úřadem vyrozuměn byl soukromě pronaj;matel-
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. Předpisem § 8 vl. nař. ze dne ZL ledna 1919, čís. 38 sb. 
z. a n., na nčž se odivolad soud odvolal, dovolání se ani nezabývá a ne-méÍ 
náhled jeho žádné opery· v právních normách. Že nálezy úřadů 'nabývají 
účíf~nosti vúči 'súča,'stně:nýni stranám te~prve dorwčenfm, nebo Hným (úst
ním; sdč.lonin: ú ř e d n.í m, je zásada, která hlUlboko založena jest vpři
rozenost! veCI, I rozuml se d:lepřirozených zásacl právních (§ 7 obč. zák.) 
proto i tam, kde by snad nebyla tak VýSlovně předepsána jako, tomu jest 
II rOQ:sudkú a usnesení soudních {§§ 416, 426 c. ř. s,J. N~ní-li do'puštčuo 
jiné (ústní) prohlášení úřední, předpokládá se doručení písemného ná
le.Zll .. Tak také cit. § 8 vl. nař. Soukromé sdělení nestačí, neposkytujef 
zaruky za pravost rozhodnutí a správnost jeho' ohsahu. Nemůže v tom 
tedy býtI .odporu se spisy, když odvolací sc!ud soukromé sdělení prona
jílllatelk?" nepokliidal za řádné zpravení po rozumu cit. § 8. Dále prý 
odvolacl soud nevzal zřetele ua rozhodnutí Zemské polHické správy 
v Praze ze dne 24. června 1919, dle kterého nákz spol. bytovébo úřadu 
ze dne 10. červua 1919, že se žáde's! žalObkyně za přestěhování do 'obvodu 
spol. hytového úř"du v Praze zamítá (dle dJovoláuJ, jež nesprávně cituje, 
"že se do své Vilky nastěhovati nesmí«), hyl zrušen; Avšak nehledě 
k lomu, že ža!o'yaná se na rozho·dnulí· to' neodvolávala a produkuje je 
teprv v dovolam, takže jest to nepřípustncu novotou (§ 504 odstavec 
druhý, 482 a 513 c. ř. s.), jest ta'to o·kolnost úplně nerozhodna. I kdyby byt 
žailovaného. ve v vilebý'val bytovým úřad'em přímo žalObkyni poukázán 
(§ 12 'CIt. vl. nar.), nemela by tato práva do jeho bytu svémo,cně se nastě
hovati, neboi jeho nájemní, smlouva poklád'á se. dle § 7 odstavec prv\' 
a § 8.oclsta".ec druhý cit. nař. za zrušenou teprv nplynutím lhůty k vÝ
klr:enl, ~~era byla v rozhodnutí bytového úřadu, jímž byt zabrán byl, 
urcena,. ucmnost toboto rozhodnutí vůči žalovanému však nastati mohla 
teprv, lak sh'o~a ukázáno, úředním zpravením žalovaného: o nčm, takž'c 
nel1astal~, kdyz ~ zp~avení v tomu nedošlo. Jak již prvý s'oudce pOdotkl, 
JednaIa zal!Q,bkyne svemocne po rOzumu § 19 obč. zák., i byl žalovaný 
oprávněn na:s:tělrování jí dk § 344 obě. zák. zameziti. 

Čís. 705. 

Cizí stát, jenž dobrOvolně nepodrobil' se tuzemské soudní pravomoci, 
nelze žalovati u tuzemSkých soudů. Ustanovení § 99 j. ll. nelze se tu do" . 
volávati. 

(Rozh. ze dne 12. října 1920, R II 211/20.) 

Žaloba, podaná u kraiského sondu v Olomouci proti rakouskému že
lezničnímu erMI[ pro nárok z obch@du 'Hzavreného dne 26. října 1918, 
byla usnesením p r v é he, s O> u d u' odmítnuta, ježto bylo vyhověno ná
mitoe' žalované, že není zde uplatňovaných dllvodů místní příslUŠnosti dle 
~§ 87 a), 88, odstavec druhý a 99 i. n. K rekursu žalujíCí strany zrušil 
: e k li r s n ~ s~ o. II cl napadené usnese.ní ,a celé jemu předcházevší ,řízenf 
Jako. ,,;nla'tecne a žalobu odmítl. D tl v o dly: Je uznanou zásadoll práva 
mezmar.oqn.ího, ž'c cizí stát nepodléhá -tuzemskémU' SOUd~1ictvr hez ohledu 
na to; ,;odah, vstupuje ve sperný právní poměr, jednal ve výkonu moci 
S!~~~u v (;1. j8ko .pndmět prá'Va 'SlÚ'Ulk'f'Omého.-, :J'e,č by se j.ednruLOI o SiPory ve 
pneme ljCmovltostí, ne.bo -,Že' by se tiUlzcmsikému slQl~d:nktv-í do:bro'Vcilně' po-
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drobiL U veden:í záslfij"--mezim1Í:rodrrítttrprá-",,,"r1YTlc-lraku-d:icsledek-:re-'12cáco -" 
jemné rovnoprávnosti a neodvislosti státu. Ze žalovaný se tuzemsť,:ému 
soudnictví nepodr{)bil, vysvítá jasnč ze stanoviska, jaké ve spon: za
uial. Dle toho co shora uveden{), nepatří spor, o· nějž tu jde, na pořad 
práva. K přj,p~stnostj pořadU' práva dlužno dle § 240 odstavec třetí c. ř. s. 
přihlížeti v každém ohdobí sporu a bylo proto dle §§ 477, čís. 6, 478, od
stavec prvý, 514 odstawc druhý c. ř. s. uznati jak shora uvcdenD. 

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

Dllvody: 

Nejvyšší soud pří dává se zúplna ku stanovisku rekursního sDudu, vedle 
něhož není pro tuto rozepři odůvodněna tuzemská soudlní právomoc. Pc· 
stullujíce v řízení soudním, mají soudové jakožto, nositelé justičrJ výsosti 
svého státu právo, žádati na stranách pTO!cesuální poslušnost a vysloviti 
při porušení této p.ovinnosti zákonné následky procesuální neposlušnosti. 
VŠ'e tn děj'e se za konečn"frm .cílem rozepře, jímž jest, by uplatňovaném·u 
nároku n~bo právu d.ostah, se neo-dporovatelného formalisování a pro
půjčila se mu vykonatelnost. Základní podmínkou procesuální mod na
řizovací, neodporovatelné formalisaoe práva neblO nároku a vykonatel
ne-sti soudního nálezu jest pfncesuální nadřízenost soudu nad stranami 
a rulbem věd posuzováno povinnost stran, by nahzovací rn-oci, forrnali
saci nároku nebo práva a vykonatelnosti nálezn se pod"Tobily. Vykoná
vaje soudy práva justiční výsosti osvědČUje; stát svou svrchovanost 
státní. Tato však, pokud nejedná se o; právní vztahy k částem tuzem
ského státního území, nepostihu}e jiný stát jakožto samostatný, rovno
cenný subjekt svrchovanosti téže jakosti a sHy. Naproti jinému státu, 
jenž dobrovolně nepodrobil se tuzemské soudní -právomoci', nelze použíti 
procesuálnf mloci nařizovad aniž osvěd'č]ti PT·oti nemu tuzemskou justiční 
výsost ve směrech shora: naznačených. Jedná se tudíž jen ještě o to, zda 
žalovaný erár nepodrobil se dobrovolně tuzemské soudní pr~vomcd. 
Právem dal rekursní soud k této otázce odpověď zápornou. Zalovaný 
erár bránil se v prvé řa·dě proh tomu, by spw v tuzemsku byl proJedná
ván. O jaké důvody se žalovaná strana při t.om opírala, jest lhostejno. 
Dosti na tom, že dala na jevo, že v tuzemsku nechce býti souzena. Po
ukazuje-Ii žalovaná strana k tomu, že prooesní soud prvé stolice nemuhl 
předvídati, zda žalovaná strana mlčky tuzemské soudní právomoci se 
nepodrobí, a že proto nemohl též žalobu a nmine odmítnouti, dlužno 
k tomu odvětiti, že· bylo na žalované straně, by, dříve než pustila se do 
sporu, prohlásila, že podrobuje se turzemské SlOudní p'rávomoci. Ježto se 
tak uestalo, byl procesní soud prvé stolice po,vinen, by zrušil dosavadní 
řízení a žalobu O'eLmít!. Jest ovšem nespomol že faktura obsahovala do
datek, nazna'čený v § 88 odstavec druhý j. n. Než V tom, že příjemce 
zbožl nečinil snad zavčas námitky proti tomuto dodatku, nelze spatřo
vati podT'Obení se žalovanéhO' pod tuzemskou· SO,udníprávomoc. faktura 
hyla vyhO'tovena krátce před státním převratem a došla-li v čase, míně
ném v § 88 Ddstavec druhý j. n., došla' v clOibě státního převratu. V této 
době zmatků a 1Iejasnosti poměrů nelze tvrditi, že by žalovaný erár, jenž 
v tuto, dobu se právě osamostatňoval, ,byl i jen si uvědomil,že, mlče 
k doložce na faktuře, podrobuje se právomoci státu cizího. Zcela nemíst-
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nS'J11 jest posléze p'Oukaz žalující firmy k ustanoveni § 99 j. n. Teprve 
tehdy, kdyby zde bylo podřízenosti' žalovaného eráru pod tuzemskou 
soudní právem-oe, mohlo by vubec býti, otázkou, který z tuzemských 
soudů jest místně příslušným. Chtíti však nedostatek tuzemské soudní 
právomoci nahraditi dúvodcm místní příslušnosti, jest postupem obrá
ceným a nepřijatelným. 

Čís. 706. 

,Obecnou hodnotou po rozumu g 103, odstavec druhý, nesp. říz., jest 
prodejní hodnota, které za pozůstalostní věci podle jich stavu a jakosti 
lze v deu zůstavitelova úmrtí na volném trhu docíliti, nikoli mimořádná 
cena, které lze docíliti jen vzhledem k užitku, který mohla by věc poskyt
nouti za zvláštnícb okolnosti nebo vzhledem ku zvláštním poměrům. 

(Rozh_ ze dne 12. října 1920, R. II 283/20.) 

Dědic podal stížnost dG usnesení sou'du pozústalostního, jímž stano
vena cena inventovaných věcí. 1\ e k u r sní s o II d usnesení .potvrdil. 
D ů vod y: Se základním stanoviskem stěžovatele o významu ,,0 b e c n é 
ho· dno t y" pozůstalostních věcí (§ 103 nesp. říz,) ne I z e souhlasiti. Dle 
tohoto předpisu má soud pozůstalostnf (sepisuie inventář) za přihráni 
znal cil zjistiti »obecnou hodnotu« m.a,vi.tJ'rd11 věcí pnzůstalostních. »Obecná 
hodnota,,; znamená tu - »prodejní cenu«, to, cO' v den- úmrtí zůstavitele 
v jeho. bydlišti za věd takového druhn obyčejně a vůbec se platívá (srov
nej § 50 p01l1. zák. §§ JOl?, 103, 167, 196, 197, 267 llesp. říz., Ehrenzweig 
System str. 227) bez .ohledu na nákupní cenu těchto předmětů. Soud si 
tu předklácJiá otázku: "kolik musilo se ohyčejně v den zůstavitefova úmrtí 
vJatit za pozůstalostní věci, měly-li býti tak opatřeny, jak ty věci skutečně 
'isou.« Jen, kde ·zákolll ohledně Hstýdll' věd s,fano'\.ri1, ncj,yyšší: neho směrré 
(úřeclní) ceny (§. 7 nař. z,e dnc ll. března 1918, čís. 94 ř. zák.), rozhodwH 
tyto ceny. Zpravidla však dlužno přihlížeti k prodejovým p;oměrům, pa
nujícím v den zůstavitelova úmrtí, bez ohledu na to, zdali tyto poměry 
jsou trvcalého či jen po o mí i e Jí c í h o -rázu. 

Ne j v y Š š i s O· u ď nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvocly: 

Nelze sice pnsvědčiti názoru rekursního soudu, ž,e za »obecnou hod
notu« porzůstalosti sluší ve smyslu § 101 a § 103 nespor. říz. považovati 
vždy prode.jnollcenu věc;í do Iní pa'Íříclch a to 'pod,Je prodejocvých poměrů, 
jaké jsou v den úmrtí zlistavitele bez ohledu na to, zdali tyto poměry JSO'll 

trvalého či jen pomíjejlcího rázu. Stanovít totiž§ 305 obč. zák., že, cení-li 
se věc podle užitku, jejž ďle času a místa obyčejně a vůbec vydává, j,est 
tu cena "řáJdná a obyčejná«, kdežto, hledí-li se k zvláštním poměrům 
a k zvláštní zálibě, na nahOdilých vlastnostech věci se zakládající, vzejde 
cena »mimořádná«. Již z tohoto ustanovení zákona vyplývá, že, mají-li 
zvláštní poměry na cenu neobyčejný vliv, sluší nahodilou prodejní cenu 
považovati za cenu mimMádnon a nu'tno· tedy obecnou prodejní cenou 
vyrozumívati jen cenu, které lze docíliti v rozhodné do·bě na volném trhu 
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podle stavu a 
ho'duje proto mimořádná cena, které lze docíliti jen vzhledem k užitku. 
který mohla by věc dáti za zvláštnich okolností nebo vzhledem ku 
z v I á š t ním wo měr ů m. Také nemůže býti pochybnosti o tom/že 
nynější hospodářské poměry jsou j-eště ne;pravideln.é a nestálé a že při 
ocenění nelze jako odhadní cenu bráti peníz, jenž neodpovídá u-žitku,' jejž 
dotyčná věc obyčejně a vzhledem ke vnitřní své hodnotě dává. Také 
nutno na zřeteli míti, že se tu jedná o hospodářský statek, který nemá 
býti rozprodán, nýbrž udržen a o věci, jež slwží účelům dotyčné usedlosti 
a nejsou k tomu určeny, aby byly jako samostatné věci prodávány. Avšak 
k výtkám, které stěžovatelka ve svém rozkladu a pak ve stížnosti uvá
děla proti správnosti odhadu, možno sice při d a I š í m odhadu přihllžet; 
jako k připomínkám k znaleckému posu'dku (§- 95 nespor. pat.; Dr. Emil 
Ott: Rechtsftirsorgeverfahren«, stránka 190--191), jehož blitší odůvodnění 
také může býti požadováno, avšak prozatím nemůže o nich býti rozho
dováno, protože odhad není skončen, inventář ještě není k soudu· přijat 
a za základ projednání pozůstalosti položen. 

Čís. 707. 

Ustanovení § 15 nesp. říz. nelze užiti ve věcech knihovních. 

(Rozh. ze dne 12. října 1920, R II 313/20.) 

V knihovní záležitosti firmy A. ulo'žil' s o udp r v é s t o, I i c e jejímu 
zástupci pořádlmvou pokutu. Rek u r sní s o u d napadené usnesení zru
šil, neshledav podmínek § 85 org. zák. N e j v y Š š í s o u d odmítl dovo
lací rekurs prvého soudce, 

nebol 

LUstamovenÍ § 15 cís. p.atentu! z,c d'ne 9. ~r.pna 1854, č'Ís. 208 ř. zák., dle 
něhož soudci prvé stolice přísluší právo stěžovati si do opatřeni soudu 
druhéstoHce, jest předpisem jedinečným, platíc pouze v případech tam 
uvedených. Při 'něm Se předpo'k%dá, že jde <O věc pwjednanou -dle přc'd
pisů cís. patentu, a nelze ustanovení toho imenovitě užíti ve věcech 
knihovnfch (čl. V. uvozovacích ustanovení ku· zmíněnému cís. patentu), 
o kterou se tuto jedná. Proto bylo dovolací sUžnost prvého soudce, jenž 
k ní nebyl oprávněn, o,dmítnouti. 

·Čís. 708. 

Úmluva mezi prodatelem a kupitelem, dle níž jest líUpitel povinen, pro
datelovy nádoby, v nichž bylo zboží dodáno, do určité doby vrátiti a za 
tuto dobu za jich užívání platili ujednanou náhradu, a dle níž pro datel po 
této době není více povinen, nádOby nazpět přijmouti, není smlouvou ná
jemní a nepatří spory z této úmluvy k výlučné věcné příslušnosti 30udu 
okresního (§ 49 čís. 5 i. n.). 

(Rozh. ze dne 12. října 1920, R II 329/20.) 
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+----------5!}OIné strany uzavřely kupní smlouvu, dle níž žalobkyně dodala ža
lo,vané benzin: dodávka se stala v nádobách, náležejících žalobkyni, a bylo 
ohIedně nádob smluveno, že mají býti vráceny do měsíce po obdržení 
"boží, ve kterémž případě žalovaná má za užití nádob zaplatiti náhradu 
50 h za jeden kus, v případě nevrácení d(} je,dnoho měsíce další náhradu 
1 K 50 h za kus, a kromě toho že žalovaná složí kauci 105 K za každý 
kus, která se 110 navrácení nádob po srážce uvedeného poplatku za půj-
čení má vrátiti; po: uplynutí tří měsíců že pak není žalobkyně povinna 
nádoby přijmouti, nýbrž jest oprávněna ponechati si slo·ženou kauci.Ža
lobu na vrácení nádo-b dovolaný k r a j sk Ý s o u d vyřídil věcně. O d
va I a c í s o u d zrušil napadený rozsudek a celé jemu předcházející ří
zení a žalobu odmítl. D ů vod y: Ze znen! smlouvy je vidno, že jedná se 
ve příčině sudů o smlouvu nájemní ve smyslu §§ 1090 a násl. ohč. zák.: 
bylo! smlouvou tou použití nezužlvatelných věcí za určitou úplatu žalo· 
vané 'P'řenecháno. Nelze zejména tvrditi, že su'dy přenechány byly stranou 
žalující straně žalované do vlastnictví (§ 983 nWč. zák.). úmluva ve pří
čině sudů byla sice jen doplňkem smlouvy I<upní o benzinu, po splnění 
kupní smlonvy tvoří však nyní vrácení sudů jediný předmět sporu. Dle 
ustanoveni § 49 čis. 5 j. n. náležejí spory o vrácení věcí do nájmu claných 
bez ohledu na cenu sporného předmětu před sondy okresní. Jelikož bylo 
o sporu tomto rozhodnuto soudem, jenž anÍ' výslovnou dohodou stran pro 
spor tento nemůže býti učiněn příslušným, jest rozsudek v odpor vzatý 
a celé řízení jemu předcházející zmatečným. 

Ne j v y Š š í s (} u d zrušil napadené usnesení a vrátil věc odvolacímu 
soudn, by nehledě k důvodu, z něhož žalobu odmítl, o odvolání znovu 
ro'zhodl. 

Dílvody: 

Usneseni v odp-ar v.zaté vychází z právního názoru, že Jde 0, naJem 
sudů dle §§ 1090 a násl. obč. zák., a, poněvadž tedy ideo spor ze smlouvy 
nájemní, že jest dle § 49 Čí'S. 5 j. n. p,Hs!ušným okresní soud, takže projed
nání sporu před krajským soudem a rozsudek týmž. soudem vydaný dle 
§ 477 Č. 3 c. ř. s. hou zmatečné. Právnírmiu názoru, že se jedná 'o smlouvu 
nájemní, nelze přisvědčiti. Žalobkyně neuzavřela se žalovano~ nájemní 
smlouvu ohledně oněch nádob; přene-chání sudů bylo toliko nutným ná
sledkem toho, že předmět kupní smlouvy, benzin, mohl býti dodán jen 
v nwcloMch, jež žalotbkyně k tomu účelu dala k disposici za určitých pod
mínek, a úmluva k tomu se vztahující, třeba na prvý pohled se P'Odobala 
sml'ouvě nájemní, nájemní smlouvou není, nýbrž jest v podstatě své smlou
vou O' p-ůjčení nádob, při níž ovšem byla za půjčení smluvena úplata. Že 
nejde o smlouvu nájemní, VySvítá z další Ilodmínky, že po uplynutí 3,mě
síců žalobkyně není více povinna. nádoby při11fl1!Outi, n:frbrž jest oprávněna 
složen on kauci si ponechati. Jedná se tedy o smlouvu- zvláštní, kterou 
nelze zařaditi mezi smlouvY, uvedené v § 49-: čís. 5 j. n., a nemá protD 
místa výjimečná příslušnost chesních soudů dle § 49 j. n. 

Čís. 709. 

Proti výrOku odvolacího soudu, pojatému do důvodů rOzsudku, že ne
uznal za opodstatněnou odpůrcovu výtku opozděuosti odvolání, není oprav
neho prostředku. 

37' 
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Nárok výměnkáře na odškodněni za to, že výměnkem povinný zne. 
možnil mu sVýllI chováním u něho bydleti a se stravovati, jest nárol<em 
na. náhradu škody z nedovoleného činn. 

(Rozh. ze dne 12. října 1920, Rv II 166;20.) 

Dle kupní smlouvy poskyto'Vala žalovaná žalobkyni výměnu, pozůstá· 
vajkí z práva, v prodané chalupě při společném stole, světle a teple se 
žalo·vanou bezplatně doživotně bydleti a byla výměna ta na chalnpě 
knihovně zajištěna. Když, po čase žalovaná žalobkyni opětovně na cti ba ' 
i na těle nbližovala, odstěhovala se žalo'bkyně od ní a domáhala se, by 
jí žalovaná platila 5 K denně. Pro c e sní S'O udp r v é s t o I i c e ža
lobě vyhověl, určiv výživné penízem 3 Kč denně. O d vol a c í s o u d ji 
zamítl z těchto d II vod ů: Právo žalobkyně jest jejím výhradným osob
ním právem na zaopatření, které povahou SVOu liší se od doživ!otní renty 
dle § 1284 obč. zák. a také od stálé renty dle § 530 obč. zák. a dlužno 
ie považovati za právo věcné k cizí věci a sice za osobní služebnost, po
kud pozůstává v doživotním a bezplatném užívání bytu {§ 504 a 521 ohč. 
zák.), a jest jakožto tako:vé dle ustanovení §§ 485 a 507 cbc. zák. nepře
voditelné, ne zcizitelné a nezděditelné. TatO' zvláštní povaha výměny má 
za následek, že od smluvního práva a závazku nemůže žádná strana 
jednostranně ustoupiti a žádati nebo plniti místo dávek výměnkářských 
peněžité relutum, i když by bylo prokázáno, že žal'Ovaná žalobkyni v domě 
bývání strpčujc, ano, že ji i dokonce pobila. Tyto přehmaty nedávají jí 
ještě právo jednostranně ocl smlouvy ustoupiti a peněžité relutum za dávky 
výměnkářské žádati, ačkoliv nelze zase upříti, že v případě zavinění po
vinného muže oprávněný na místo původních dávek po rozumu § 1447 
posl. věta obě. zák. náhradu škody požaclo:vati, ježto by jinak povinný 
ze škody oprávněnél}o měl užitek. Tento nárok není ale předmětem žá
dosti žalob nÍ. 

N e j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obeu nižších soud 11 a vrátil věc 
soudu prvé stolice, hy ve věci dále jednal a ji znovu rozhodl. 

Dů'V(}dy: 

Pokud jde ° formální otázku, že odvolací soud neuznal odvolání za 
opo'zděné, nýbrž je jako v čas podané ve věci samé vyřídil, proti čemuž 
dovolání si stěžuje, jest tato! stížnost nemístná a nelze ve zkoumání této 
otázky dovolacímu soudu vejíti. Odvolací soud má toliko v tom případě, 
že IOdvoláni za opozděné uznává, vynésti o tom usnesení, Hmž odv,olání 
odmítne (§ 471 čís. 2 a § 474 odstavec druhý c. ř. s.), a proti tomuto usne
sení ovšem přísluší rekurs (§ 519 čís. 1 c. ř.s.). Když však odvolání opo
zděným neuzná, nevynášf" o tO,m zvláštního usnesení, nýbrž rozhodne ve 
věci a toliko v důvodech pronese se ° tom, proč má odvolání za řádně 
v čas 'Podané, jak to odvolací soud v daném případě správně učinil, a tu 
ovšem není proti tomu žádného, právního prostředku, neboť do rozsudku 
odV'olacího soudu připouští se jen dovolání (§ 502 c. ř. s.), a to jen z dů
vodŮ čís. 1 až 4 § 503 c. ř. s., pod něž případné nesprávné rozh.odnutí 
v dané formální otázce zařaditi nelze. Ba i kdyby odV'oJací soud včasnost 
odvolání uznal formálním usnesením, nebyla by dle § 519 c. ř. s. stížnost 
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do něhc' připl1stna. Ve věci same však jest dovolání, uplatňující nesprávné 
právní posouzení, důvodným. Odvolací soud odmítl žalobu z toho dů
vodu\ž:' :!"'Ý žal?bkyně nežádá náhr",d;ID škody, kter.ou by P'TÝ 'V přÍiPadě 
zavmem zalovane strany mohla dle § 1447 :obč. zák. požadci;vati nýbrž 
prý jednostranně od smlouvy výměnkářské ustuPuje a na místo ~aturalií 
relutum v penězích žádá. Avšak tomu není tak. Žaloba zní na n á hraď u 
za neposkytování výměny a .opírá se o to, že žalovaná 'žalobkyni dne 
3. záři 1919 po hlavě .pobila, zranění,ií způsobila, satanů a ča,..odějnic na
dala a dale vyhrůžku pronesla, která níže uvedena bude i dovozuje z toho 
že žalobkyně, jsouc oh r o žen a, byla nucena z výměny odejít a musí 
nyní platiti za výživu 5 K denni", kterýž obnos tedy žalovaná že iest ií 
po_vin~a hra ~ i ~i. Jde tu tedZ opravdu 'o nárok na náhradu škody,,;
lo~er:Y n~ to, ze ~al,o:vana., ohrO'Zll]lC žalObkyni, 'znemúžÍ1i1a jí ~ím použivati 
v~meny a ta~ VI"- ou S v o II (tím se pfípa.d liší od případu § 1042 obč. 
2lak.) ~VThla J: v naklad, který bybyJ žalobkyni bez tohMo zavinění "a
Iovane n,:vze;;el. Je to nárok na náhradu dle obecných horem XXX. ka: 
pltoly 3bc. z,?ko,na, .zejménaí:!le § 1295 talnže, uiko]i o nárok dle § 1447 
p~sL vet~ o~c. zak., jak, <{dvolací soud za to' má, neboI tento předpis jednak 
predpoklada náhodu a vylučuje tedy zavinění, a jednak zakládá nárok 
z bezdůvodného obohacení a nikoli z náhrady škody .. Jedná se tedy jeh 
o to, tda opravdu žalovaná zachovala se tak, že žalobkyni činí to nemož~ 
nýn}, a_bY d~lé s ni společně bydlíIa rl S ni se stravovala, zda tedy, jak 
spravnep~vy' soudc~ 'VystihUje, v ~alobk'yrii vznikl z toho takci,vy vnitřní 
stav, ktery ]1 zabranuJe,_ ve S'polecenstVI se ,žalovanou setrvati. K tomu 
sluM uvésti,. že žalobkyně tvrdí, že krom h'Ořejšího zranění a nadávek 
ž,,!ovauá)eštč_se vyslovila, žeji zabjje, C'O jí na tom stojí, když 
11 z sed e I a, ze bud e sed ět zase cc- Vyhrůžka to s ktemu se uižší 
stolice vúbe: neObíraly, ŽJádnéhq zjiŠtěJlí o ní neučinivš~, ačkoliv by leh~e 
padala na_vahu, pak-libO' se ukázalo. že se stala a že ji žalobkyně vzhle~ 
dem ke vsem okc'lnostem byla oprávněna bráti vážně, aačkoHv o ní na
bídnnt 'hyl aspoň dúkaz výslechem stran. 

Čís. 710. 

§ 1154 b) obě. zák. Nárok na nejvýše týdenní úplatu podrží zaměstna
nec i teM3, byl.lidélenež jedentý<Jen nemocen. Týdnem nerozumí se 
7 pracovních dnů, nýbrž týden kalendářní. . 

(Rozh. ze dne 12. říina 1920, Rv II 204/20.) 

Žal~jící horník byl nemocen. od 29, prosince 1919 do 8. února 1920. 
V dobe od 31. prosInce 1919,do 4, led:na1920 včetnč se v celém revínu ža
lované báňské společnosti stávkO'valo. Žalobce domáhal se náhrady mzdy 
zprvu za 7 dn" a .když mu žalovaná zap·latilamzdu za prvé dva dny ne
mO'CI (?9. a 30. prOSince), ,ob mezi! žalo.hn na. zbhajících 5 dnů. Pr 0-

cesnI saud prvé stolice žalobě vyhověl. D'ú vod·y: P~dle 
§ 1 ~54 bJ ~b:č. zák. přísluší. žalo'bci nárok na mzdu za dobu jeden týden 
neprevysu}'cl. Dobou tou rozum.ěti jest 7 dni, kdy se skutečně pracovalC) 
a, zal~;any pro, svou_ nemoc_ ne~ohl PJ~covatL Dny stávky nelze do dobY' 
te poclta!I, amz nedeh, ponevadz dny ty nelze pokládati za skutečné dny 

, , ., 
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praonvní. Přfsl,UJší prola žalobci nánok na mzd,u za dmi po stávce násle
dující, kdy se pracovalo. O d vol a c í s O' u d zamítl žalobu. D ů vod y: 
Žalovaná strana vytýká prvnímu rozsudku nesprávné právní posouzení ve 
dvou směrech: I. Že § 1154 lit. b) obč. zák. se nevztahuje na případy, kde 
nemoc dělníka, jako v tomto případě, trvala déle než týden, 2. že první 
soudce mohl přisouditi jen nedoplatek mzdy za prvnl týden nemoci, a 'ni
koU za prvních' 7 pracovnkh dnů nemoci. Onu výtku nelze uznati za 
oprávněnu, Dlužno sice připustiti, že doslov § 1154 b) obč, zák. nasvěd
čovalby výkladll; který tomuto zákonnému ustanovení dává strana žalo
vaná, že totiž při nemoci trvající déle než jeden týden, zaměstnavatel děl
níku není poo/inen ničeho, platiti, tento výklad odpowval by však jiným 
předpisům zákonným, spadajícím do téže kategorie, Ve všech !Iových zá
k,one'ch, ul[}r.avuHcí.dh -poměr ná,mezdlní nebo služebnC imenovitě v záJkoně 
o o'bchodníeh pomoonících ao úřednících o/e:lk'0~1atkářskýoh, jest u,mán 
nárok zaměstnance na služební úplatu prol určitou clobu na Dočátku jeho 
nemoci. Občansky zákon v § 1156 uznává toto právo výsl()vně ohl~dně 
zaměstnanců přijatých clo sOllkromé dom:>cnosti. Německý i švy'carský 
zákoník, jejímiž p'ředp'isy se' třetí 'llovela ku občanskémw zákonul Jiří nové 
ú-pravě služební smlo:uvy řídíla, wznávají mvněž nárok zaměstnance, na 
delší čas onemocnělého, aby mu na krátkou dobu při počátku jeho nemoci 
byla mzda vyplacena. Vládní návrh třeti> novely, jakož i zpráva panské' 
sněmovny rovněž vys~ovně tento nárok uznávají- a zpráva komise panské 
sněmovny tvrdí, že nárok tento- j'est ve přijatém znění § 1154 b) obč. zák. 
zahrnut. Také všeobecná- praxe posud nárok tento uznává, a sama žaiů
vaná spole'čnost připo'iila se k tomuto výkladu tím, že žalobci za první 
2 dny, jeho nemoci mzdu vyplatila. Nebylo by spravedlivo, by dělník, one
mocnev na dobu delší jednoho týdne, bYl húře na tom, než dělník oneníoc
něvší jenom na tý-den, a podrýo/alo by to dělnickou morálku. Bylo by také 
nesnadno určiti na počMku nemod, kdy se pravidelně neví, jak dlouho 
trvati může a jak dlouho trvati hude, zda mzda se má vyplácet čiJi nic, 
Z tohoto důvodu musil by býtl žalobcův nárok uznán. Odvolací soud všaK 
připojuje se k vý%dům odvolacím, pokud vytýkají .prvnímu rozsudku, že 
podle § 1154 b) ohč. zák. nelze onemocněvšÍmu dělníku přiřknouti mzdu 
za prvních 7 pracovních dnů nemoci, nýbrž pouze za první týden nemo;ci. 
Slovo "jeden týden« v citovaném paragrafu nevztahuje se na vyměření 
mzdy, nýbrž na určení délky nemoci nebo zaneprázdnění, a smysl zákona 
jest ten, aby dělníku bylo nahraženo to, oč nemocí za jeH první týden byl 
připraven. l(dyby byl zákon měl ten úmysl, který mu první soudce pod
kládá, hYl by to musil výslovně říci a jmenovitě místo výrazu »jeden tý
den« uii!i sloo/ ,,7 pracovních dnů«. Výklad 'prvního soudce nelze srovnati 
také s předpisem, že ustauovení toto plati pOllze v případech, kde dělník 
již aspoň 14 dnů byl zaměstnán. Nelze pochybovati, že by byl musil říci 
místo toho, že platí o dělnících, kteří byli zaměstnáni již aspoň 14 dnů pra
covních, Nelze opomenouti také okolnosti, že v jednotlivých prúmyslo
vých odvěto/ích a v j;ednotlivych obdobích časových se v týdnu .pracuje 
velmi růiz:ný ,počet dnů, a 'že. v dobác:h čá'stečné rnezamČlstna.ll!olsti by se dCl'ba 
7 pracovnkh dnů mohla rozšířiti na několik týdnů. V úvahu hy mohlo ještě 
přijíti, zda žalobce přece neměl dostati zažalovany zbytek mzdy, poněvadž 
tento 1Jbytek .připadá na 5 dní z prvního týdne nemoci žalobcovy, ve kte
r;ých se 0/ horním revíru nepracovalo, poněvadž byla všeobecná hornick,á 
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stávka. by mohl tvrditi, že za stávku nemohl a že, kdyhy nebyl 
býval nemocen, byl by přes stávku přece pracQval. V té příčině jest však 
mzhoduiícím doznání žalob'Dovo, že v ony dny se v celém horním revíru 
stávkoo/alo a mzda ne'byla dělnictvu vůbec vyplácena. Žalobce sám v od
volacim sdělení uznává, že otázka tato není pro spor směro'tiatnou a nutno 
proto souditi, že i on, kdyby nebYval byl nemc>cen, byl by se stávky zú
častnil a mzdu za 5 stávkových dnú nebyl ohdržel. Po právu může žalobce 
tedy žádati mzdu jen za první dva dny své nemoci a tu již obdržel. 

Ne j v y Š š í s o II d nevyhověl do:volání. 

Důvody: 

Dovolání, opírajícímu se o dovolací důvod §u 503 čís, 4. c, ř. s, nelze 
přiznati úspěchu, ne·bo'f posouzení sporu soudem odvoladm po stránce 
m:áv~í ~:cI?o,ví<l~ ~ákonu a, odůvodnění rozsudku v odpor vzatého jest plně 
prrsvedclti, pracez se na ne poukazuje, Zákon neposkytuje opory pro názor 
do~ola!elův, že týdnem §u 1154 b) ohč. zák. jest rozuměti sedm pracovních 
cinu; tyden §u 1154 b) obč. zák. jest bližším určením slov "na dobu po
měflll-ě ikrátk,o'u«, vy~adřrtÚ~ až ja1k. ,ďa'l,e:ko j,de tato »Ikrátká rďo:ba«; .jeSlt tedy 
slova toho užito v o-hvy"klém slova toho smyslu o/e smyslu téhodne dle 
kalendáře. Tímpadajť dedukce dovolání založené na nesprávném názoru, 
jalmby týdnem §u 1154 b) dbč. zák. bylo rozuměti, sedm pracovnícb dnů, 
So,ud do,volací však přisvědčuje odůvodnění soudu odvolacího i v tom 
směru, ve kterém strana žalovaná právní názor jeho napadá, nepokládaje 
za správnýUlázcr žalované strany, že na placení mzd" v prvním t:irdnu 
nemoci má jen onen zaměstnanec námk, jenž nehyl déle než týden nemod 
od práce zdržen. I v tomto směru poukazlli'e se na případné odú%dnění 
rozsudku soudu qdvolacího, jež vyvrátiti vývody dovolací odpovědi ne
jsou s to. 

Čís. 711. 

Společnost s ručeuím obmezeným. 

Nařízeni ze dne 3. září 1918, čls. 323 ř. zák. spadá do rámce zmocňo
vacího zákona ze dne 24. července 1917, čís. 307 ř. zák. 

(Rozh-. ze dne 19. října 1920, R I 818/20.) 

, Rej s tří k o v Ý s n u cl zamítl zápis společnosti s r. o., poněvadž mi
msterstvo vnitra v dO'hodě s ministerstvy obchodu a financí podalo ve 

'smyslu § 1 ministerské·hO' nařízení,ze dme 3. září 1918, Č. 323 ř. zák. o-dpor 
proti zápisu této spdečno$ti sr. o. do oheh-odního rejstříku. Rek UT sní 
~ o ~<t usnese'r" potvrdil. ,D ů vod y: Naříl<ení ze dne 3. září 1918, čls.328 
r. zak., vydané na základě zákona ze dne 24. července 1917,č .. 307 ř. zák., 
nebylo v době vydání napadeného rozhodnutí nijakým pozdějším před
plse,m ,ani ústavního zákona, ani O'byčejného zákO'na, ani mQci výkonné 
zr,lIs,eno, Bylo platnou normou a '0'0 jejím rozumu byl soud prvé slolice 
vazan na projev ministerstva vnitra, jímž podalo odpor proti pO'žado
vanému rei'stříkovému zápisu, 

N e j v y Š s í s o u d nevyhověl dovolad stížnQsti. 
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y: 

Prvý soud vydal své usnesení dne 23. července 1920, a opírá je o na
řízení ze dne 3. září 19] 8, čÍs. 323 ř. zák. Toto nařízení bylo Vydáno na 
základě zákona ze dne 24. července 1917, čís. 307 ř. zák., jímž byla vláda 
zmooněna, vydávati poHebná o,platření v ,ohoru.' hosp'olďář:ském za příčinou 
mimořádných, válkou vyvolaných poměrů, a bylo v říšském zákoně vy
hlášeno. Dle § 1 tohoto nařízení mŮže souď povoliti -zápis společnosti s o. r" 
nepodalc-li ministerstvo, vnitra do 6ti neděl odpaL Nařízení toto činí tedy 
opatřeni v oboru hospodářském, pohybťlje se v rámCi zmocňovacího. zá
kona a provádí jej. Nařízení to nebylo v době vydání prvébo usnesení 
zrušeno, a bylo: dle čl. 2 zák. z 28. října 1918, čís. 11 sb. z. a n. převzato. 
Jeho platnost byla uznána tím, že se §em 1 nař. vlády republiky Česko
slovenské ze dne 27. července 1920. čís. 465 sb. z,' a n. vydaného na zá
kladě zákona ze dne '15. dubna 1920, čís. 337 sb. z.a n., zrušuje. Činí~li § 2 
cit. nařízení zápis společnosti s o. r. rovněž odvislým od toho, nepodalo-li 
ministerstvo vnitra do, 6ti týdnú odporu, neplyne z toho, že by bYlo llaří
zení čls. 323 pozbylo působnosti. Tvrdí-li stížnost, že toto nařízení odpo' 
ruje zákonu ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. z., přehlíží, že nařízení to je 
právě provedením zákona ze dne 24. července 1917, čís. 307 ř. 'zák, jímž 
se vláda zmOCňuje, vydati potřebuá opatření v oboru hcspodářskémza 
příčinou mimořádných, válkou vyvolaných poměru. Že o takové opatření 
jde, bylo shora již' dovozeno. O O'dporu s ústávním zákonem nemůže býti 
řeči, poněvadž se dle § 113 tohoto zákona mohou zavésti zákonem ob me
zení, zvláště při: zakládání spolků výdělečných, a nařízení, 0- něž ide, má 
právě platnost zákona. 

Čís. 712. 

Tuzemským soudům nepříSluší, by jednaly o žalobách na cizozemský 
stát, leda že by tento výslOyně tuzemské soudní pravomoci dobrovolně se 
podrobil nebo že by se jednalO o právní vztahy k tuzemským nemovi
tostem. 

(Rdzh. ze dne 19. října 1920, R I 863!~0:) 

Tuzemský s o II d II r v é s t o I i c e vydal pw zmeškání rozsudek o ža
lobě proti republice francouzské. O d vol a c í s o 11 d· odvolání odmítl. 

Ne j V Y š š í s o li d změnil usnesení odvoladho souc,lu v ten rozum, že 
zrušil rozsudek procesního soudu prvé stolice S celým jemu předch'ázevším 
řízením jako zmatečný a žalo,bu odmí~l. 

'D ů vo d.v:' 

VYko-rtávaHce právoiTIoc ve' věcech sporných osvědčují seudové práva 
justiční svrchovanosti státu, jÍmž jsou zřízeny. Jen dusledkem a z moci 
této státní ,svrchovanosti příslu,ší jim právo, by žádali na stranách pro
cesuální poslušno:st a vyslovili proti nim zákonné l1!ásleďky procesnální ne
poslušnosti a jen pro tuto státní svrchovanost isoustrany povinny, bY 
právoplatný soudni nález uznaly za konečné a nezvratitelné vypořádání a 
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určení poměif a podrobily se vykonatelnosti soudních nálezů. 
Z toho plyne, že tam, kam nesáhá svrchovanost tuzemského shitu, není 
místa pro výkon tuzemsképrávomoci' soudní. Tak tomu jest,poklid jedná' 
se o výkon tuzemské sondní právomociproti Cizímu státu. Jestii i tento 
nositelem státní svrchovanosti. Tato jest téže iakosti a síly jako svrcho
vane.st státu tuzemského a vylučuje tudiž vzájemný poměr nadříz·enosti a 
podřízenosti vůbec a tudiž i poměr procesuálnrnadřízenosti a podřízenosti. 
Bez této není však výkon soudní právomoci vůbec myslitelným. Nepří

'sluší proto tuzemským soudům, by,jednaly O žalobách na Cizozemský stát, 
leda že by tento výslo,vne tuzemské soudní právomoc[ dobrovolně se po
drobil, nebo ž'e jednalo by se o právní vztahy k túzemským nemovítostem, 
tudiž ], součástem zdejšího státního ,území. Ježto pak ani' toho, ani onoho 
vyjimecného případu 'zde není, jest žaloba, p,okud směřuiep'rcti' prvžalo
vané, vyňata z tuzemské soudní právomoci a náleželo prvé stolici, by za
chovala se dle poukazu§ 42 j. n. a, když se tak nestalo, bylo lia odvolacím 
soudu. by postupoval dle §§ 477 čís. 6 a '478 I c. ř. s. 

Čís. 713. 

Žádal-Jí odesilatel, by zásilka byla dráhou převazena, ručí dráha za 
váhu, jež byla jí na nákladním listu potvrzena, af ve skutečnostl zhoží 
převážila' čili nic. 'Jinak ručf dráha za' váhu, jež byla jí ná nákladním listu 
ověřena, jen bylo-Ii dOkázáno,že zbOží skutečně pl·evážiIa. 

(Rb'zh: ze dne J 9. hina 1920, !\,v I 448/20.) 

Ze stanice V.odeslána byla žalobci vagonová zásilka zboží do' stanice 
D .. bdež''lJyla převážem a 'shl,edán ú'bytek vůči váze, jak [vdána 'byla vná
kladním listu. Při odeslání nebyla ZJásilka dráhou převážena; skladník 
dráhy o'Patřil však omylem nákladní list vážním razítkem. Žaloba o ná
hradu škody bylo procesním sóudem prvé stulice zamítnuta 
v podstatě z těchto d ů vodil: Vzhledem k tomu, že zásilka nebyla při 
odeslán, dráhou úředně převážená, jakož i proto, že tu jde o zásilku vago
novou, kleron 'Odesílatel má sám naložiti (tarif dír I B V b 4)rtejsou údaje 
nákladního listu o. váze dúkazem proti dráze, a jest proio povinností ža
lobcovou, aby prokázal, že skutečně váha zásilky činila tolik; jak v ná~ 
kladním listu uvedeno (§ 61 odstavec čtV1;!Ý že!. dopy. n. Žalo'hci ne'pc
dařilo se prokázati,ze váha zásilky při podání k dopravě činila tolik, na 
kolik zní nákladní list, nepodařiJ.<; se mu vůbec prokázati, kolik zásilka vá
žila, a následkem toho nelze zilstiti. 'zda. za,.Q(}pravy vůbec nějaká ztráta 
nastala (§ 84 žel. depy. ř.). Bylo PJoto .žalo'bu zamítnou·ti. O d vol a c í 
s o u d rozsudek potvrdil z týchž důyodú. 

Ne j v y Š š í s"' II d nevyhověl' dovolání a uvedl 'po právní stránce v 

cl' Ů v olele ch: 

Jest na odesílateli, hy dle § '56 dopr. žel. ř. udal v nákladním listě také 
váhu zásilky, jen zlboží kuso"é. které dráha nakládá (§ 58 odstavec druhý 
dopr. Ll, musí býti dráhou 'oi:!váženó,. Jiné zhoží převažuje ctráha jen 
tehdy, když odesílatel navrhl to v mákladním listě, ne'bo, nebyla cli váha 
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zboží v nákladním listě uvedena. Návrhu tohoto: v nákladním listě není, 
takže neměla žalovaná dráha příčiny, zboží převažovati a nebyla by po
rušila smlouvu dopravní, kdyby vagonové zboží, o jaké ide, nebyla odvá
žila. Jen tehdy bylo-li za převážení žádáno, ručí dráha za váhu, pOjatou 
do nákladního 'listu bez ohledu na to, zda dráha zboží skutečně vážila čili 
nic, a to proto, že dráha z opomenutí žádaného vážení nesmí nabýti výhOd 
protismlwvních a prolože odesí'latelizá'ležJ na stvrzení určité váhy a fl

koliv na převážení a počítání kusů. Dovolatel jest proto v omylu, když 
má za to, že v případě, c' který se iedná, stačí pouhé stvrzení váhy v ná
kladním listě tím, že bylO opatřeno razítkem, jímž dráha osvědčuj,e pře
vážení zboží. Nebyla-li dráha k převážení pOivi-nna, může se příjemce zboží 
dovolávati před'pisu § 61, odstavec čtvrtý dopr. ř. jen tehdy, prokáže-li, že 
dráha také skutečně odvážila a mimo "to i zjištěnou váhu v nákladním listě 
stvrdila. Nezbývá woto ža10bci, než-li aby jinak prokázal, že dráhou při
jaté zboží na zasMací stanici vážilo tolik, kolik udáno v nákladním listě. 
Důkaz teu však se dovolateli, jak nižší stolice bezvadně zjistily, nepOdařil, 
pročež bcvlodovolání co bezdůvodné zamítnouti. 

Čís. 714. 

Snadnější možnost krádeže zboží z otevřeného vozu není omlnvným 
důvodem ve smcvslu I§ 86 čís. I žel. dopr. řádu. 

(Rozh. ze dne 19. října 1920, Rv I 462/20.) 

Žalující firma odevzdala žalované dráze k dopravě 135 pcvtlů obilí, 
z nichž však došlo do stanice určení pouze 131. V nákladním listě byl počet 
pytlů udán, dráha jich však nepIepočítala. Zibodbylo dopraveno ,v ote
vřleném vagorně. Žal,obl] o Itiáhradill! škody :p rOle e"s n í .s o Ul d p.r ves t o~ 
1 i c e zamítl, vyloučiv ručení dráhy pr'Oto, že počet p'cvt1ů nepřep'Očitala a 
ž.e neručí za nebezpečí, Jež jest spojeno' s dopravou v o.tevřenérn voze. 
O d vol a c í s 'O U d žalobě vyhověl nabyv opětným výslechem zřízence 
žalobkcvně, jenž zboží nakládal, přesvědčení, že hcvlo skutečně naloženo 135 
pythi d uvedl v d II va de c h po stránce právní, že dráha ručí za ztrátu 
dle § 84 žel. dopr. řádu, kdyžtě se jí nepodařilo prokázati žádný z omluv-
ných dúvodů. ' 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání a uvedl mimo jiné v 

důvodech: 

Neprávem odvolává se žalovaná na § 86 odstavec prvý čís. I žel. dopl'. 
řádu namítajic že ztrátu čtyř pcvtlů jest přičítati nebezpečí, které je spo
j:enD 's př,eí1)fav~ll) tboiží ve- vozech otevř,ený.cih, zvláŠltě !když prý i snadJnější 
možnost krádeže dlužno čítati k tomuto nehezpečí. Dovolatelka se mýlí. 
.Zákon má na mcvsli hlavně nebezpečí živelními pohromami, jako vlivy po
větrnosti ohněm a pod. nIkoli však nebezpečí krádeže. Toto jest spíše vcv
loučeno ~o"slední větou dotčeného místa zákona, stanovící, že nebezpečím, 
spojeným s tímt'O způsobem dopravcv, nerozumí se nápadný schodek na 
váze nebo ztráta celých kusů. jak právě obyčejně bývá při krádeži. Není-Ii 
tu předpokladů prvn! věty § 86 oostavec prvý čís. 1 žel. dopl'. řádu, ne-
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sejde na tom, zda v tomto případě skutečně nastal nápadný schodek na 
vaze nebo ztráta celých kusů, ač úbytek 3 'PToe. zajisté jest schodkem dosti 
značným (srv. § 87 odstavec prvý žel. dopl'. řádu) a ztráta čtyř plných 
pytlů ztrátou celých kusů. 

Čís. 715. 

Novela o právu manželském (zákon ze dne 22. května 1919, čís. 320 
sb. z. a n.). 

Tím, že manžel mohl dle li 58 obě. zák. domáhati se neplatnosti man
želství, není vyloučeno, by, opíraje se O tutéž okolnost, nežaloval z dů
vodú I§ 13 písm. h) a j) rozl. zák. o rozluku manželství. 

(Rozh. ze dne 19. října 1920, Rv I 477/20.) 

Žalující manžel domáhal se rozluky manželství, ježto manželka, ač s ní 
před sňatkem neměl pohlavních styků, porodila za necelé dva měsíce po 
sňatku nedonc%ené dítě. Manželku ihned po té opustil a více s ní společně 
nežil. Pro c e sní s o udp r v é s t"o I i c e žalobě vyhověl, shledav uplat
ňované důvodcv rozluky § 13 lit. h) a i,) rozl. zák. opodstatněnými. O d v o
l a ci s o u -d k dovolání oobhájce svazku manželského rozsudek potvrdil. 
D II vod y: Uplatň'o'vamé obhájcem svaziku manžei)ského dův,odcv odvolací 
zahrnuty jsoll v otázce právního posouzení věci, a otázka ta bcvla vyřešena 
správně, kdcvž soud procesní podřadil bezvadně zjišt'ěný podklad skutkový 
pod skutkovou povahu rozlukových důvodlí § 13 lit. h) a tl rozlukové no
vely. Sklamání žalobcoivo, když manželka jeho v krátké době po sňatku 
(po 7 týdnech) pcwdila děcko, jiným mužem splozené, nelze podřaditi pod 
ustanoveljí. § 59 obč. zák., jakožto jinaké nesplněné očeIoávánÍ, nýbrž spadá 
pod dúvod neplatnosti manželství dle § 58 obč. zák. a puso,bí odporova
telnost manželského původu naro'lenéllo clHěte ve smyslu § 156 obč. zák. 
Toto stalo se uePTakUckým, když diiě tři dny po ll<lrodu zemřelo, kdežto 
neiplat<rost maonželstvi l'ze po 'suď IllJplatňovati\ poněva,d,ž "žalohce o'd porodu, 
'p,řl němž teprve o překážce § 58 ob'č. zák. zvěděl, s manželkou' v man
želství nepokračoval(§ 96 o'bč. zák.). Žalobce nevolil však této cestcv, 
nýbrž domáhá se žalobou pouze rozlukY' manželství a tu tvoří narození 
děcka, jiným mužem splozeného, PDlUhé východisko pro tvrzené důvodY 
rozvratu a nepřeNonatelného odporu. Soud odvolací sdílí názor soudu prvé 
stolice, že pOdmínky těchto důvodů rozluko,vých tu JSOll, ježto jest přira
zeno· a psycho,logicky vysvětlitelno, že žalobce, jenž po dvě léta na vojně 
byl a s obžla!.oVThnou, si cLopisolval a, ač 'Již před tlms ní z"ámos! mel, před 
sňatkem s nÍ vuhec tělesně neobcoval, na najvýš trapně dotčen a uražen 
býti musil. kdY'ž pn sňa ťkushleda! ji tě!Jotno'Ul 'S muž,em jiným, čemUIŽ nej
lépe nasvědčuje to, že, zvěděv teprve ,při porodu o jejím těhotenství, proto 
jí nejen výčitkcv činil, nýbrž ihned ze společné domácnosti odešel. Tím 
.projevil vcvsvětlitelný nepřekonatelný odpor k žalované a, když žalovaná 
k návrhu na rozluku z důvodu tohoto se připOjila, uznáno "správně na roz
Jitku z tohoto důvodu (§ 13 lit. tl rozl. zák.), při čemž odpadá předch{J'lí 
rozvod na zkoušku, když zároveň shledán hluboký rozvrat manželství ve 
smcvsl" § 13 )]to h) roCl!. zák, dokmmentov. nejvýmluv"ěji tím\že žal<Jbce, 
ač ženu: svou měl rád, tak \na Iti :zanevře·I, že' iiž ,přes rok -nesdíH s ní 
společné domá'cnosti, kter,o'U následk·em iejí př,edm,anžellslké nevěry OD1ustil, 
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pročež nelze na manželfch spravedlivě IJožadovati, by v manželském spo
lečenství setrvali. 

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

D úvod y: 

Je sice-správným, že žalobce v tomto: případě, měl na -vů:li domáhati· se 
i neplatnosti ma~Želského svazku, právem však zdůrazňuje již druhá :sto
lice že možnost tatonepfekáží tomu" aby se n~mohl domáhati místo vý
rlo!k~ ,o' n:~:pIatnQ:sti ma'nže1!stv:í jem vÝTloku, O z~u\Šení lllél'rrž.el:stvr z důvodu 
hlubok. rozvratu dle ~,13.h) zák'ze clne.22, května 1919,bs.:320, ,sb. z. a ll: 
a z dúvodu nep,řekonatelnéha odporu ve smyslu § 13 II CIt. zak., nebo! 
žalobci není zabráněno, aby se neobmezil' pouze na žádost za rozluku, 
Výtka, že žalO'bce se chce domáhatiž~lobon vlastně neplatnosti .man
želství, a že, jeliko.ž řízení v tomto pÍ'Ílladě je ofjcio~nÍm, nesmí. ~ý~ pr,:: 
vedeno d.l'e zákona ze ,dne 22. května 1919, čís. 320 sb. z. a 'tl., proeez SlOSl 
žalobu již z tohoto dflvodu zamítnouti, případuou není. Taktéž nelze při; 
svčdčiti názoru obhájce manželského svazku, že· se žalobci nepodařilo, WOe 
kázatidůvódy rozluky dle §. 13 lit. h) a 1),. proloženelze přihlížeti k .cho
vání. se"žalované v době, 'kde 'byla ještě sv-o'bodnou, a žalobce, ani netvrdi, 
že žalovaná v době od uzavření sňatku vedla neúízený život, takže prý 
nemůže býti řeči o tom, že manželmúže mílí k ní nepřekonatelný odpor, 
neb že ona v nianželskémslavu zavinila hluboký rozvrat manželskéh~' 
poměru. Právem' zdůrazňúje dfuhá stolice ,že žalo:bce teprv po narozcm 
dítěte zrozeného žalovanou's jiným mužem' v době, když žalobce byl na 
vojně; nabyl' jistoty, že žalovaná, která niu' na vojn~', psila; s?n~asně ?d:-: 
žovala 's jiným mužem důvěrný pomčr, že,se již tIm dopustila naneJVYs 
hanebné'neupřímnosti, dále, že ho oklamala i tím, že, isouc s jiným n:mže;n 
těhotnou s ním vstoupila v Jllanželství á ještě, když mu její tělesny stav 
hyl náp;dným klamání nepravým předstíráním' opakovala. To jsoll ta
kové okolnosti: že mohl žalobce vúči své manželce pOjmouti nepř~lmna
telný Odpor, a že zároveň nastal následkem toho hlUboký rozvrat: ne~ol 
Jest na bnedni, že poznání pravé povahy, manželky musilo. VZbU~lÍl v ;:a
lobci opovržení a znemóžniti další spolužití v manželství, to hm SPISe, 
když manžel důvodnč hemohl mlti za to; že 'manžel~a povahu s:,ou pol~~~~ 
a že je naděje, že manželství zůstane' šlastným. Zalobc~ take, Jak. mzSI 
stolice zjistily, jakmile pravou povahu své, manželky seznal, Ihned JI opu
stil, a již se k ní nevrátil, což dokumentuj~ náhl~d žalobcův?' povaze J':;"'O 
ženy a dokazuje, že je u něho odpor,ktery se prekonatJ neda a tomu pre
káží ",by mohl zapomenouti na nečestné jednání manželky. Nelze ted~ 
pochybovati, že jest s.právným úsudek odvolacího soudu, že nastal hlj]hok~ 
rozvrat manželství dle § 13 h) a na straně manželově i nepřekonatelny 
odpm dle § 13 j) cit. iákona. 

Čís. 716, 

Zákon o Zajištěni půdy drobným pachtýřům ze dne 27. května 1919, 

čís. 318 sb. z. a n. .' . ..' ...' """ b 
Požadovacinárok. nepřís]uSI tomu, kdo, male Jme zamestl)am ne o 
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p()vohí~í,-dává si pachlovaný pozemek obdělávati cizími najatými lidmi, 
byť by při tom on sám a členové domácnosti vypomáhali. 

mozh. ze dne 19. října 1920, R II 317!20,) 

For..adovatel - majitel domů a bývalý hostinský _ měl v pachtu po
zemek, jejž nechával obdělávati cizími lidmi, sám jim tu a tam pomáhaje. 
požade,vací nárok mu s o udp r v é s t o I i c e nepřiznal v podstatě z toho 
důvodu, že p'Ožadovatel pozemku sám neobdělával. Rek u r sní so u d 
mu nárok phznal. D ů vod y: Výklad, jaký prvý soudce dává slovu "ob
dělává", vedl by k tomu, že .by ve většině případů požadovací nárok ne
mohl býti uznán. Vždyl větš.ina drobných pachtýl'ů nemá vlastních potahů, 
nemúíe tedy sama orání, vláčení polí, osetí, svážení obijí atd. konati, nýbrž 
musí právě nejtěžší a hlavní práce konati potahy cizími. Neměla by 
tedy požadovacíllO nárokll k pozemku 'Propachtovanému, jelikož sama po
zemku nee,bděliívá. Avšak odepříti jim nárok neodpovídalO by úmyslu zá
konodárce. Slůvko »obdělává" nesmí se vykládati doslovně. Z'ákonodárce 
chce, aby pozemky, jež. už po léta sloužily výži.vě drobných zemědělských 
pachtýřú a jež tito v rodině téměř za své pokládali, přešly do jich vlast
nictví, přejí-li si tolm a isou-li tu podmínky zákona. Pozemky obdělává 
tudíž každý, kdo buď sám úplně všechny potřebué práce koná, neb alespoň 
práce, jež se nevymykají jeho mužnosti, je vykonati, avšak pozemku po
užívá k výživě vlastní uebo své rodiny. Tak tomu jest i u požadovatele, 
II něhož jest doko-nce prokázáno', že, i když veškeré práce vlastnoručně ne
konal, přece Sá'ffi i se svou rndinou na spachtovaných pozemcích pracoval 
a nikde se netvrdilo, že by jich ku své výživě nepoužíval. 

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

D Ů v o,d y: 

Právo paž",dovací ve smyslu zákona ze dne 27, květu a 1919, č. 318 sb. 
z. a u. přísluší drob n ý m pachtýřům, Kdo jest drcbným pachtýřem, 
zákon výslovně nepraví, ale plyne .fo z jeho § 3. Vyžaduje se, a) aby 
pachtýř sám nebo s rod in,", u obdělával požadovaný pozemek (po celo'u 
dGbu pachtovní), - ab) aby získáním pozemku nepřestoupila jeh·o vlastní 
zemědělská půda výměry větší uež 8 ha. Máť postoupením pochtovaného 
po'zemku do vlastnictví odměněna býti dlouholetá vhtStnoruční púce a ná
llia'ha výlučně ne'b a:l,espoň převážmě obdělávání pachtuvané:hD poze.m:ku 
věnovaná. Hledíc k tomu, jakož i k jasnému zuění zákona llolze tedy po
kládati za drobného pachtýře toho, kdo, sám maje zaměstnání nebo po
vo,lánl jiné, používá k obdělávání pachitova'rlých pozemků cizich lidí, kteři 
nejg.o,u příslušuíky jeho clomácnosti, třebaže on sám neho členové jeho rO
diny pomáhají při pracích ohdělávacích. V přítomném případě potvrdili 
sice někteří svědkové, že požadovatel, který j'est podle spisů spc,lu se svou 
m<Lužclkou majitelem dvou domů a vlastních zemědělských po'zemků ve 
výměře 3 ha 78 a 57 m', a do listopadu 1918 p.rov,ozoval živnost hostiu
skou, kterou má nyní pronajatu, dle ůřední zprávy o'hecního úřadu pak 
jest zámožným a provozoval polní hospodářství vždy jako povolání ve
dlejší, spolu s členy své r'Odiny p,racoval také na pachtovaných pozemcíeh, 
- ale nevylcučili, že na pozemcích pracovali nádeuIIíci neboli lidé poža-
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dov,O'lalelem ct:aj,atí. Totéž platí·o zprávě ohec. úřadJtl v A. Naproti lomu jiní 
svědkové zcela určitě udali, že nejen oni sami~ nýbrž i nádenníci konali ua 
požadovaných pozemcích těžké práce hospodářské. V témže smyslu zní 
zpráva ohe'c. úřadU! v B. Z toho, 00 -Ulvedeno, vša1k jde na ie'vo, že nelze 0'0-
žadovatele pokládati za drobného pachtýře ve smyslu z:íkoll2 ze dne 
27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n. 

Čís. 717. 

Zákon o zajištění půdy lIrobným pachtýřům ze dne 27. května 1919, 
čís. 318 sb. z. a n. 

Pozemky, tvořící fond pro budoucí zřízení farnosti, jsou jměním cír
kevním a podléhají zákonu o zajiš.tění půdy drobným pachtýřům. 

(Rozh. ze dne 19. října 1920, R II 328/20.) 

Drahní pachtýři domáhali se, by jim byly přiznány do vlastnictví po
zemky, jež měly spachtovány nd nadačního statku fondu ku zřízení nové 
fary. S o udp r v é s t o I i c e nároku vymověl, maje za to, že jmění zmí
něného fondu jese jměním nadačním ve smyslu § I zákena o zaJIštčnÍ půdy 
dmbným pachtýřům. Rek u r sn í s o u d nároku pachtýřú neuznal. D ú
v o od y: Rekursní soud přisviíd.čuje IJ,rvnímu soulelci v lom, že známlka na
dací, ovšem j'en v širším slova smyslu, SPočívá právě v to·m, že j'isté jmění 
jest věnováno k dosažení vytknutého všeužitečného· účelu. Unger a K:rainz 
ještě dodávají, že toto jmění nesmí býti žádnému přenecháuo. J když zákon 
o zajjlštění púdy drobným pa'chtýřům vychází z úvahy, že n8'dace, která 
elává do pachtu pozemky, jejich hospodářského užívání nepotřebuje a že 
účelům nadace stejně poslc;u:ží peněžitá náhrada, nutno přece tento zákon 
jal,", zákon výjimený vykládati restriktivně a dle zákonného smysiu slov 
a nikoHv extensivně. Nadace ve smyslu § 646 obč. zák záleží v tom. že 
příjmy jistiny, pozemků nebo práv věnovány jsou všeužitečnýn ústavům 
anebo k vydržováni jistých osob na věčné časy. Te' jest výklad nadace dle 
platného zákona v užším slova smyslu a tím také dán rozdíl mezi nadací 
a fondem. Fondem jest jmění, kterého jest použíti k jistému účelu, kmenové 
jmění a užitky jsou věnovány ku všeužitečnému účelu. Kdežto nadace jest 
zřízena na trvalé časy, bude jmění fondu se všemi užitky spc1řebováno 
s plněním účelu, v tomto případě zřízením fary. Spisy místodržitelství a 
sděleuím zemské správy politické jest zjištěno, že ustanoven byl fon d ku 
zřízení fary jako samostatná právnická oso·ba, jako samostatné účelové 
jmění politickou zemskou správou, a nikoliv jako nadace, poněvadž k do
sažení účelu Jeho nejsou věnovány pouze užitky jmění, nýbrž toto jmění 
samo. Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 14. března 1899, čís. 546 
mají politické úř",dy řešiti d&zky, obsahud.e-li poslední poří'zeni r,adaci či 
nikoliv. Rekursní soud musil přisvčdčiti ná210m finanční llrokuratury, že 
slov »Jmění nadační« v § 1 dt. zákona Jest použíti v užším slova smyslu, 
že jest třeba přísného restriktivníhO' výkladu těchto slov. Jmění nadaC;l1í 
netýká se jmení fondů, a nemá tedy na fondy rozšiřováno by.ti, takže jen 
nadace v užším slova smyslu dle § 646 obč. zák. spadá pod ustanovení 
zákona. 

Ne' j v y Š š Í' s o II d obnovil usnesení prvého soudu. 

591 

Důvody: 

U jmění nadačního jsou podle § 646 obč. zák. toliko užitky určeny 
. k účeWm tam uvedeným, kdežto< zůstavitelkou. by·lo jmění věnováno k tomu 
účelu, aby bylo vynaloženo ke zřízení nové fary; toto jmění tvoří tudíž 
samostatný fond, který spotřebován býti má ke zřízení nové fary, tedY 
k ustavení farní obce. farní obec tvoří 'podle § 35 zákona ze 7. května 1874 
čís. 50 ř. zák. veškeří ve farním okrsku bydlící katolíci téhož obřadu a 
podle § 20 cit zák. přísluší výhradně bisku'pům, aby se schválenim státním 
farní okrsky změnili nebo fary zřídili, dčlili nebo spojili; jmění věno·vaného 
závětí na zřízení nové fary m'Ůže tudíž býti použito jen církví a fen k to
muto· církevnímu účelu, pročež toto účeťové jmění je nadačním fondem 
církevním. Toto jrn,ení arci právě pro, svúf účel zach'Ovává svo-u- samo
statne}st a je právním subjektem a také knihovním vlastníkem, ale tomu 
je tak i 11 jiných fondů, ústavů a nadad, jež byly k účelům kultu, vyučo
vání a <dobr·očinnosti mčel1Y a v·e smy,sl" čl. 15 stát. zrukl. zákona ze' dme 
21. pr.osince 1867, čís. 142 ř. zák. v držl:Jě a užívání církve ponecháuy. 
Tento fend j'e jměním účelovým jako jiné jmění církvi k určitému účelu 
věnované a proto správa jeho byla ve srozumění s místodržitelstvím pře
vzata biskupským ordinariátem pokud se týče správou jmění filiálního 
kostela, u něhož nová farnost zřízena býti má, a proto· tato' správa a súč(c

·vání vede se odděleně od ostatního jmění církevníh'o. Takové účelové jmění 
mHež, ke jmění církevnímu, důsledkem čehož pozemky k tomuto církev
nímu feudu patřící ·mohou býti ve smyslu· § 1 zákona ze dne 27. května 
1919, čís. 318 sb. z. a n. a čl. 1. zák. ze dne 15. dubna 1920, čís. 311 sb. z. 
a n. jako nemovitosti církevní požadovány. V onom zákoně jsou pozemky 
církevní a nadační uvedeny bez jakéhokolivobmezení a v cit. doplřlll
iicfm zákoně příkladem: po·zemky kostelní, zádušní, farní, obroční a pod. 
není vyjmenováni, nemovitostí církevnich vyčerpánO', takže není důvodu, 
",hy nemovitosti samostatného foudu církevuího nebyly pokládány za ne
movitosti církevní. Nelze proto souhlasiti s odchylným názmem soudu 
rekursního, který přehlí'ží, že také účelové- jmění {fond) může býti jmě
ním c:írkevnírlT. 

Č!s. 718. 

Prodatel, jenž pro vzestup cen odepřel plniti, nemMe uplatňovati, že 
poskytnutá mu dodatečná lhůta k plnění byla nepřiměřeně krátkou. 

Bylo.1i prodateli objektivně nemožno, v dodatečné lhůtě ku plnění zboží 
dodati, ocitá se v prOdlení teprve dnem, kdy mu dodati bylo možnO. 
Abstraktní škoda vypočítává se pak dle rÓZdílu mezi ujednanou cenOu a 
tržní cenOU v době, kdy ocitl se prodatel v prodlení. 

(Rozh. ze dne 19. října 1920, Rv II 163120.) 

Sporné strany uzavřely kupní smlouvu na něk,olik vagonů dříví, jež 
měl žalovaný dodati do konce roku 1917. Dodací IhMa byla několikráte 
prodloužena, pc'sléze do 1. února 1919 s pohrůžk'ou, že žalobkyně se bude 
jinde krýti. Když žalovaný ani v této, IMtě nesp·lni!, žaloval kupite! o ná
hradu a'hstraktní škody. Pro c e sní s o udp. r v é s t o I i c e žalobu za-
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mítl v podstatě Z:' t OicD-Uůvoduc;-Že-žrrtoi:,:k~TIťLieOZl1amliaZjffiMmelliil·~ 
přesně, čelw se hude na něm domáhati, nesplní-li smlouvu. O d vol a c í 
s o Ll d _žalobě vyhověL DÍl v'o d y: Nesporno jest, že pOdle pÍlvodní 
úmluvy mělo zbo,ží býti dodáno do konce r. 1907 a že se tak 'nes-talo. Do
pisem ze dne 9. února 1918 žádala žalo'bkyně splnění smlc,uvy dol. června 
1918. Na to odpověděl žalovaný ll. února 1918, že se vy,nasnaží, aby dodal 
co nejdříve, že se však terminem vázati nemůže, a žalobkyně se podle 
dopisu ze dne 15. února 1918 tímto jeho prohlášením spokOjila. Do,pisem 
ze dne 20. září 1918 oznámil pak žalovaný žalobkyni, že v září dodá 
1-2 vagony a zbytek v říjnu a listopadu. V tomto posléze uvedeném do
pisu není pouze řeč Ol jednotliv~rch vagonech, jak za to má mylně soud 
prvé stolice, nýbrž o zbytku dodávky. Mělo tudíž, všechno' zboží hýti do
dáno do Iis,topadu 1918. Tím, že i tato IhMa marně prošla, nestal se ovšem 
žalovaný ještě liknavým, pak-li beze své viny nedodal "bo-ží včas. On 
tvrdí, že pro vnější nezaviněné překážky ne-mchl ani v původně ujednane 
ani v prOdloužené lhůtě dosti prken vyrivhěti a že proto také nemohl do
státi své povinnosti k dodánÍ. Nově objednaný rám k pile byl prý teprve 
v prosinci 1917 v činnost uveden, ač měl býti postaven již v březnu 1917, 
v dubnu 1918 byl prý pokažen moto,ra po 6 tý-dnů nebylo možno praco
vati, začátkem června 1918 hylo od elektrárny obmezeno dodávání elek
trického proudu, následkem čehož mo'hl pracovati jen 4 až 5 hodin denně 
a v tu dobu musil výhradně vyráběti pro voj'sko, takže více nemohl ža
lobkyni dodati než co dodal, po státním převratlll pak v říjnu 1918 roz
utekly se mu pracovní síly, které mu byly přikázány vojenskou správou, 
cl0voz surového materiálu se stal nemožným a podnik jeho byl zastaven. 
Zalobkyně připustila,_ že žalovaný měl takové o'blíže s postavením rámu, 
dodávkou elektrického proudu a s pracovními silami a že mčl také do
dávky pro VOjsko. Pokud tudíž žalovanému v této době pm uvedené jím 
nezaviněné překážky bylo nemožno smlouvu splniti, nebyl v prodlení a 
nemohla mu pro dobn, pOlkudony překážky trvaly, správním účinkem ani 
býti dána dodatečná lhůta k plnění ani nemohlo jemu účinně podle čl. 356 
obch. zák. býti oznámeno, že žalobkyně žádá místo s'plnění smlouvy ná
hradu škody pm nesplnění. Pro posouzení, bylo,-li ža,lovanémn řádně ozná
meno, že žalobkyně bude žádati náhradu pro nesplnění, nepřichází tudíŽ 
-vúbe'c v Ílvahu dopis žalobkyně ze dne 9. límo'ra 1918, v ně-mlž žádá' 'spl1r,ě'ní 
do 1. června 1918 a žalovanému 'Oznamuje, pak-Ii by nedostál úplně do 
této lhůty své povinnosti dodací, že by se musela na jeho útraty krýti 
a učiniti ho odpovědna za škodu, jí tím ,povstalou. Podle tvrzení žalobkyně 
vyzvala však dopisem ze dne 24. prosin'ce 191& žalovaného, aby splnil 
smlouvu do 1. února 1919. Toto, tvrzení má soud odvolací za pravdivé, 
poněvadž z odpověcti žalovaného ze dne 2. ledna 1919 vychází, že mu 
bylo žalobkyní dopsáno 24. prosince 1918, a ve sporu nepopřel, že žalob
kyně tímto -dopisem žádala za dodání do 1. února 1919. Žalovaný nenamítá 
že by tato lhůta byla nepřiměřenou a z jeho odpovědi ze ,d,ne 2. ledn~ 
1919 jest i patrno, že tehdy již nebylo zevních překážek, které by mu 
byly splněn! smlouvy znemožnily, neboť pí'Š,e, že již 14 clní, t. i. tedy asi 
IO"d polovice prosince 1918 zase pracuje na· své pile, že povoznÍd začínajÍ 
s dovážkou kulatiny a že ji má na nádražích. Namítá jen, že jest mu ho
spodářsky nemožno smlouvu sp1niti, že nyní za ceny v roce 1917 ujednané 
dodávati nemůže, poněvadž ho nyní materiál bez výdělku stojí 240 K a že 
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žalobkyni za ujednané ceny dodati teprve, až budou poměry 
takové, iaké by'ly v době 'u'závěrky. Také ve sporu postavil se ma stano
visko, že smlouvy dodržeti nemůže, poněvad'ž p'Ú'měry pracovní a rnezdní 
a následkem toho i ceny json docela jiné, než byly v. době uzavření smlou
vy. K této námitce nelze ale přihlížeti. Žalovaný uzavřel smlouvu v rD'ce 
1917, tuĎJŽ v době, kdy válka již třetí rok trvala, kdy ceny všech věcí 
s tále stoupaly a kdy tudíž žaLovaný mnsel s tím počítatí, že stoupnou 
i výrohn! náklady jeho zboží. Bylo tedy jeho věcí, aby za účelem splnění 
uzavřene smlouvy si opatřil potřebné dříví v čas. Neučinil-Ii tak, zavinil 
sám, že splnění smlcuvy jest po případě pro něho spojeno s újmou ma
jetkovou a nemůže tedy případnou svou škodo,u nemožnost plnění odů
vodniti. Ostatně ani, netvrdí, že škoda by byla tak veliká, že by splnění 
smlouvy znamenalo jeho hospodářskon z1Jázu. Jest tudíž za to míti, že 
žalo,vaný byl s to, splniti smlouvu do 1. února 1919, a jelikož tak neučinil, 
jest do té doby s dodávkou v prodlení. V prvé stolici sice žalobkyně ne
tvrdila, že v .dopise ze dne 24. prosince 1918 žalovanému zároveň ozná
mila, že žádá místo splnění smlouvy náhradu za nesplnění ne'bylo, toho 
~Ie také třeba. N~hof z dopisu žalovaného ze dne 2. ledna 19Í9 jest zjevno, 
ze s~llouvu splml! nechce, žalobkyně mu tudíž vůbec nemusela poskyt
noutI dodatečnou lhůtu kn splnění, poněvadž touto lhůtou má ,býti dána 
pmdlévajícímll možnost, aby napravil, co promeškal, a Jest bezúčelnou 
pak-ll je jisto, že pwdlévající .promeškané napraviti nechce. Za toho stav~ 
věci mohla ža,]oibkyně i teprve v žalobě žalovan_ému platně oznamiti že 
žádá místo splnění smlouvy náhradu pro nesplnění. Jsou' tedy spl~ěny 
všechny podmínky, za kterých kupující po prodávajícím podle zákona 
lláhradu pro nesplnění smoluvyžád,ati múže. Ža-l1obikyně žádá škodu 
abstraktní, totiž rozdtl mezi průměrnou cenou smluvenou 145 K za 1 m' 
a cenou tržní ze dne 1. února 1919, která prý činila 248 K. Námitka žalo
vaného, že škodu by by,]o lze počítati jen podle p.růměrné směrné ceny 
165 K:, která platila od 1. srpna 1918, poněvadž by žalobkyně do té doby 
byla obdržela celou dodávku, kdyby nebyla odmítla zásilky po případě 
pod!e průměrný'ch směrných cen 198 K, 188 K, platných od 1: srpna 1918, 
nenl opodstatněna. O tom, že žalobkyně i'e tím: sama vinna, že do 1. srpna 
1918,neobdržela celé dodávky, nemůže býti řeči, poněvadž právem zásilky 
odmltla, protože neodpovídaly smlouvě, oož žalovaný ve svých dopisech 
ze dne 5. června a 13. června 1917 sám uznaL Ostatně -by žalobkyně, 
kdyby byla sama zavinila, že nebylo všechno dodáno, neměla vůbec ná
roku na náhradu škody, nikoliv však jen nárok na náhradu menší. Ani 
k s,mě.rným, c,enám platným od 1. srpna 1918 nelze přihlížeti, poněvaclž při 
znamem stalem vzestnpu cen lze p'Dchybovati, zdali ceny v červenci 1918 
ustanovené byly v únoru 1919 ještě přjměřenými. Naopak jest dokázáno
'dobrozdáním zlnalee, že 1. února: 1919 -byla tržní oema,prken na bedny nejen 
značně vyš:ši 'než ceny směrné, nýhrž i značně vyšší než cena podle které 
žalobkyně svou škodu účtuje. ' 

Ne j v Y š š í s o u d nevyhověl dova.lání. 

Důvody: 

Nesprávné p(}souzení věci po stránce právní shledává dovolatel 
v otázce, zda nedodal zboží nezaviněně. V tom směru stačl poukázati na 
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správné odůvodnění rozsudku v odpor vzatého, jemuž vlastně dovolání 
ani neodporuje, připou·štějfc správnost názoru soudu odvolacího: než přece 
míní dovolání, že nelze žalovaného odsouditi proto, že dodatečná lhůta 
odpůrcem mu do 1. února 1919 poskytnutá, nebyla přiměřená, ncb(}f ne
bylo prý možno od prostředka prosince 1918 do konce ledna 1919 sedm 
vagonů řezaného dřeva vyrobiti a dodati, Tato námitka jest však bez
podstatná, nebof žalovaný - jak sond odvolací zjistil - ve svém dopise 
ze dne 2. ledna 1919, jenž jest odpovědí na· dopis žalobkyně, v níž mu lhůta· 
dodatečně do 1. února 1919 byla udělena, nepřiměřenost Ih'Ůty vůbec anI 
nevytýkal, nýbrž, jak z dopiSl! toho na jevo jde, spluění smlouvy vůbec 
odepřel s pOukazem ua stoupnutí ccn dříví a výrobních nákladů. Nepři
chází tedy přiměřenost udělené lhůty vúbec v úvahu, to tím méně, když 
žalovaný ani po uplynutí lhůty té vůbec ničeho více nedodal. Nesprávné 
právnÍ posouzenÍ spatřuje dovolatel dále v tom, že odvolací soud při vý
počtu abstraktní škody vzal za základ rozdíl mezi cenou kupnÍ z roku 
1917 a trhovo·u cenou v únoru 1919. Žalovaný míní, že mohl by přiznán 
býti t01ilH) ro,zdí! mezi kupní cenou a trhovou cenou v červnu 1918 a odů
vodňuje názor ten tvrzením, že vzhledem k dopisu žalobkyně ze dne 
9. února 1918, jímž žalovanému byla poskytnuta dodatečná lhůta do 
1. června 1918 (nikOliv 1. července 1918, jak dovola!el uvádí), došly vzá
jemné právní vztahy z původní smlo'llvy z dubna 1917 konsolidace, a tedy' 
že již tehdy nastalo· na stranč žalovaného prodlení. Než] v té příčině jest 
poukázati k tomu, že, když marnč prošla lh1ůta dodací 1. června 1918, ža
lobkyně, jak z korrespondence na jevo jde, poskytla mlčky žalovanému 
lMtu, uspokojivši se s jeho prohlášením v dopise ze dne 20. září 1918, 
Ú v září dodá I~J vagony a zbytek v říjnu a listopadu, kteréhož termínu 
však žalovaný zase nedodržel. Správně tedy vytkl již soud .odvolací, že 
dopis ze dne 9. února 1918, v němž se žádá splnění do 1. června 1918, 
vůbec v úvahu přijíti nemúže, jest tedy žalovaný v prodlení od 1. února 
1919, a plným právem proto za základ výpočtu abstraktní škody vzata 
průměrná cena dříví z února 1919. Poukazuje-li dovolatel k tomu, že hy 
se žalobkyni tím dostalo nemírného zisku, poněvadž prý žalobkynč pc
třebovala dříví ku provedení vojensbo-erárních dodávek již v roce 1917, 
kterážto potřeba prý "patrně" v únoru 1919 více nepozůstávala, nelze 
k této. námitce hleděti, ne:bo.f tvrzení, že žalobkyně v únoru 1919 dříví 
»patrne« více nepotřebovala, jest. j-ednak nepřípustná novota, jednak nemá 
v procesním materiálu nijaké opory, naopak ze skutkových zjištění soudu 
odvolacíh'O, jimž dovoiání neodporuje, jde na jevo, že žalobkyně jest po
vinna firmě, jež žalobkyni zhotovovala bedničky a k tomu účelu náhradou 
za nedodané ji desky, jež měl dodati žalovaný, si dřevo jinde opatřila, 
nahradiH dříví to. 

Čís. 719. 

Žaloba dle § 1425 obč. zák. lest žalobou určovací, 

O,<ozh. ze dne 19. října 1920, Rv II 200/2,0.) 

Žalobkyně byla trestním ro·zsudkem okresního soudu odsouzena za
platiti žalov,~né na tÚ!ratách ,liD K 50 II a ,proOstřeclnictvím svého právního 
zástupce platila tento svůj dluh před 2,0. březnem 192,0 k rukám právního 
zástup.ce strany žalované v okolkovaných 'bankovkách. Leč právní zá-
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stupce žalnvané placení nepřijal, žádaje, aby poselkyně buď při~esla se
znam bankovek s potvrzením, že odesílatel ručí za prav·ost kolku aneb, Je 
poslala poštou. Žalobkyně na to složila peníz k soudu a d,om~hala s,e za
lobou zjištění, že složení k soudu staJo, se dle § ~425 o?c. zak. pravem. 
Pro c e sní S'O udp r v é s tol i c e zalobu zamlt!. D u vod y: Jak ze 
znění žalobní prosby, tak i ze žalobního podnětu - oprávněno'st slože~lí 
" soudu - jest patrno, že jde o zjměnl skutečnosti, že žalobkyně l1a
~ledkem nepřijetí ·placení se strany zá~tupce ž~l~van,é byl~. opr~vn~n~ 
Ic soudnímu složení dluhu. Dle § 228 c: r. S. nemuze vsak bYŤ1 zJlsfovam 
~kutečností, vyjma zjišfování pravcsti nebo nepravosti listiny, předmětem 
žalob zjišfovacích. § 1425 obč, zák. sice pravÍ, stalo-li se složení po právu, 
že se tím dlužník od závazku osvobo,zuje. Ale žalobní pr'Osba nezní n,a 
zjištění, že právo neb obligační právní poměr mezi strana'mi nepozůstáva, 
ačkc,Hv dle citovaného § zaniknutí dluhu jest p'Úuhým důsledkem toho, 
stalo-li se jeho složení P'O právu. V tomto. případě by však žalobkyně mu
sela prokázati, že má právní zájem na zjištění právního poměru' neb práva. 
V okolnosti žalobkyní v té příčině tvrzené, že podala žalobu, ~by se· Vy
hnula a př~dešla exekučnímu stíhání, nemohl však soud shledati právního 
zájmu ve smyslu § 228 c. ř. s., třeba zástupce žalované za podobný~h 
'Okolností v jiném případě se k exekučním krokúm strbnouti dal, a odka: 
zal žalobu, 'Úhzvláště když žalobkyně se vždycky ještě v případě ved~m 
exekuce vydatně může brániti oposiční žalobou. O d v o- 1 a c í s o u ,dz~
lobě vyhoyěl a uvedl v o.tázce, .o niž tu jde, v d ů,v o ~ ech: Ac~ol!v 
návrh žalabní zní jen na zjištění, že složení dluhu na ulratach 11,0 K 00 h 
k soudu stalo se po právu, přece jest předmětem žalo.by zjištěnÍ' určitého. 
právního poměru, totiž pominutí dluhu. Dle p~esného zněnÍ § ,1425 ob~. 
zák. má každé složení dluhu, stalo-li se »pOI praVlh( a bylo oznameno ve
řileli za následek sproštění dlužníka z jeho povinnosti, a proto nebylo 
třeb~, aby již v návrhu žalobním bylo také žádáno za další zjištění, ~e 
dluh žalobkyně slolženÍm k soudu pominul. Zjištění toto)est po'uhým du: 
sledkem zjištění prvého a jest v něm již obsaženo. Ze žalobkyně ma 
právní zájem na tom, aby ve smyslu § 228 C. ř. S. pominutí jejího dluh~ 
soudním výrokem co nejdříve bylo zjištěno, jde na jevo z toho, že jí hroz! 
ustavičné ne'bezpečí exekuce, že by proti nl mo,hla postupovati jen ?-a
lobou oposičnÍ, při čemž by snad důkazy, jež nyní má po ruce, z různych 
dúvodů, na př. pro úmrtí svědkú, již uplatňovati nemo·hla. Jenlo, její právní 
zájem uznává zákon dokonce jalwprávní nárok a sice v § 1426 .obč. 
zák. předpisem, že každý, kdo něco> platí, jest oprávněn požadovati o~ 
věřitele kvitanci čili písemné stvrzení, že dluh byl splněn. Nemúže býtI 
pochyby, že to, 00 je předepsáno prQ případ přím~ho ,placení u v,ěřitel~, 
p,latí i pro případ nepřímého placení dle § 1425 obc. zak., neboť zakonny 
důvod a zájem dlužníkův jsou v obou případech úplně shodné. N~zor 
prvéhO' soudce, že není tu předpoklaďů zjišfovací žaloby dle § 228 C. r. S. 

nelze tedy považovati za správný a nutno žalobu věcně vyříditi. 
Ne j v y Š š í s o u d nevyhovčl dovolání - mimo jiné z těchto 

duvodů: 

Žalující žádá, aby bylo uznáno právem, že složení 110 K 50 h se stala 
právem. Jode tedy 'o žalobu. dle § 1425 obč.z.áJk. Přípustnost takové ža-

. ~ 
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loby uznává jak literatura, tak judikatura, Žaloba ta má Il'rávní povahu 
žaloby určovací. Podmínky její jsou v tomto případě dány, Žalující žádá 
uznání, že se složení stalo IH á v e m, Žádá tedy určení nikoliv skuteč
nosti, nýbrž právního peměru, vždy! složení peněz, stalo-li se právem, 
a byl-li věřitel vyrozuměn, působí pominutí dluhu, sproštuje dlužníka 
závazku, Z toho však plyne dále, že dlužník má skutečně právuí zájem 
na určení řečeného právního poměru, to tim více, ježto mu hrozí exekuce, 

Čís, 720, 

Zákon o zajištění půdy drobným pachtýřům ,(ze dne 27. května 1919, 
čis. 318 sb. z. a n.). 

Ustanoveni § 14 zákona jest ustanovenim o navráceni ku předešlému 
stavu pro zmeškáni ohlašovaci lhůty. Co do dalšiho řízení plali ustano
veni § 17 nesp. říz. a jest dovolacÍ rekurs vůbec, vyloučen. 

(Rozh. ze dne 26. ř1jna 1920, R I 824/20.) 

So udp r v é s t o I i c e odmítl přihlášku požadovatelovu, neshledav 
zejména, že by byly splněny podmínky § 14 zákona o zajištěni půdy drob
ným pachtýřům. Rek u r sní s o u d usnesení potvrdil. 

N e j v Y š š í s o u d odmítl dovolací relrurs. 

Důvody: 

Znění § 14 zákona ze dne 27. května 1919, čfs. 318 sb. z. a n., o zajištění 
půdy dWbnýmpachtýřům, nedopouští pochybovati o tom, že se v něm 
upravuje navrácení k předešlému stavu. Dle § 17 odstavec třetí dotče
ného zákona postupovati jest v řízení o nárockh drobných pachtýřů podle 
zásad řízení nesporného. Platí tu tedy t"ké předpis § 17 císařského pa
tentu ze dne 9. srpna 1854, Č. 208 ř. zák., dle kteréhožto zákonného usta
novenídlužno při navráceni k předešlému stavu říditi se ustanoveními 
civilního řádu soudního {§§ 146 a násl. c. ř. s.). Hledí-li se však k těmto 
ustanovením, nutno prohlásiti, že db,volací rekurs na všechen způsob jest 
vyloučen. Neboť povolí-Ii prvý soud navrácení k předešlému stavu, ne
dopouští se dle §, 153 c. ř. s. vůhec opravný prostředek, a totéž platí, po
voU-ii teprve sond rekursní navrácení k předešlému stavu prvým soudem 
odep'řené;' zamítne-Ii pak prvý soud návrh na navrácení k předešlému 
stavu a potvrdHi rekursní sond usnesení prvé stolice, jak stalo se v tomto 
přípaJdě, je dle § 528 c. ř.s. rekurs proti srovnalým usnesením nižších 
stolic vyloučen. Tomu není na závadu ust"novení odstavce třetího § 17 
zákona ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n., dle něhož soud pnstu
puje dle zásad řízení nesporného, pokud tento zákon nic jiného nestanoví, 
ježto v přičině navrácení k předešlému stavu zákon právě neobsahuje 
zvláštního ustanovení. Dle toho, co uvedeno', je dovolací rekurs požado
vatelky nepřípustný a byl proto odmítnut. 
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Čís. 721. 

Ustanovení druhé věty § 55 jo, n. nevztahuje se k podilům, jež po ode
vzdání pozůstalosti přislušejí dědicům na pohledávkách zůstavitele. 

(Rozh. ze dne 26. října 1920, R I 853i20.) 

Zůstavitelka, jejlž pozůstalost jest žalo'Vána, dluhovala zemřelé Julii 
S-ové, pokud se týče její pozůstalosti' v době své smIti 3533 l(č.33 h. Ža
lobce jako dědic jedné čtvrtiny pozůstalého jmění po Julii S-ové domáhal 
~e na okresním so'udě žalobou podHu z oné pohledávky, jenž na něho při
padl. U téhož soudu podali současně obdobnon žalobn druzí dva dědicové. 
S o u >CI p r v é s tni i c e žalobu bez dalšího odmítl pw věcnou nepřísluš
IlJost, poněvadž v každém ze sporů dlužno rozhodovati o jsoucnosti celé 
pohledávky, peníz 1000 I( přeVYŠUjící, zní ž každý z dědiců vymáhá 
jednu čtvrtinu. Pro takovéto spory jest však podle výslovného ustanovení 
druhé věty § 55 j. n. pHslušným soud podle úhrnného obnosu iistinné po
lrledávky, dosnd nezapravené, tedy soud s'borový, což ostatně vychází 
z pnvahy věci samé, neboť sporné okolnosti zůstávají tytéž, jalco kdyby 
celou pohledávku vymáhala zemřelá věřitelka, nebo její pozůstalost, při 
čemž odevzdáním pozůstalosti jednotlivým dědicllm nenastala v okN
nostech těch žádná změna. Rek u r s n j s 'o u d napadené usnesení zrnšil 
a nařídH prvému soudu, by, vyčkav pravomoci, o žalobě jednal. D ů
vod y: Vývodům stížnosti dlužno přiznati o·právnění v tom směru, že 
předpisu druhé věty § 55 j. n. nelze na tento případ p,onžíti. Ustanoven! 
toto může týkati se přece jen případů, kde žalobci přísluší 1 disposice 
ohledně nezažalované jím části zbé\rvajicí pohledávky původní, čemuž 
však není tak u po,hledávky odevzdané několika dědicům částmi 1000 K 
nepřesahujícími; podíl každého dědice je samostatným nárokem, neh,,! 
pŮVlodní pohledávka je dělitelna a platí o podílu každého dědice předpis 
§ 889 obč zák; dle kterého se musí kaž'dý z oprávněných spokojiti svým 
dílem. Výklad opačný by ukládal dědici nepatrné částky celkové větší po
hledávky značné břemeno tím, že hy. ho, nutil zažalovati pohledávkn -
třeba bagatelní - n sborového soudu, kde je řízení značně dražší I zdlou-, 
havější, a nebylo, by z tohotodllvodu poslouženo ani žalovaným. Žalob~lí 
důvod nárokn zllstává sice týž (ze zápůjčky), ale každý žalobce má za
jem, aby se nero",hod'ovalo jen do vé\rše jeho nároku. a třeba by soud musel 
se obírati otázkou, kolik snad činí i'eště zbytek původní pohledávky, ne
může se tím přesunouti příslušnost na soud sborový, ježto jen rozhodnntí 
'do výše zažalované části, jednotlivému, dědici přikázané, může mezi dě
dicem a žalovanou stranou býti rozhodnutím konečným; kromě toho může 
u kaŽJdého dědice býti po případě nutným obšírnější jednání o zvláštních 
námitkách a obranách žalovaného proti jednotlivým dědicům. 

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

Důvody: 

Reku.rsní sou!d rozhodnuií své správmě oO'důvodnil, pročež se na j.eho 
vývody odkazuje a na vyvrácení dovolacího reknrsu jen tolik dokládá, 
že žalobce nežaluje část jistinné pohledávky, nýbrž celou pohledávku 
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jemu dle děje Ž~:eOn~n~~~~p~;:~~~~~~~<p'~;~~;~~;i':~:~;;:-"c věty § 55 j. u. není dán, nebol pozůstalosti rozpadla se pů-
vodní celková pohledávka na tolik samostatných pohledávek, kolika dě
dicům připadla (§ 889 obč. zák.). Není závady, aby každý z nich neclo,
býval svůj díl samostatnc-u žalobou a to u soudu, který dle obnosu podílu 
toho jest věcně příslušným. 

Čís. 722. 

Nárok soukromníka proti obci, jež dala u něho ubytovati a stravovati 
vojenskou asistenci obilní rekvisiční komise, jest nárokem soukromo_ 
právním. 

(Rozh. ze dne 26. října_ 1920, R I 887!20.) 

V roce 1917 převzal žalobce k výzvě tehdejšího starosty žalované obce 
na byt a stravu ve svém hostinci několik vojínů asistujících při rekvisici 
obilí. Vodíni pobyli u žalobce více týdnů, načež žádal žalobce na obci pIi
měřenou náhradu. Obec vyplatila_ mu pouze to-, 00 obdržela od státu ja
kožto poplatek za ubytování a stravování, pročež žalobce domáhal se 
soudně zbytku. Žalovaná dbec vznesla proti žalobě námitku nepřípustnosti 
pořadu práva. S o udp r v é s t o I i c e žalobu rozsudkem z a mít l. O ú
vod y: Dle §§ 38 a 51 zákona ze dne 11. června 1879, čis. 93 ř. zák. jest 
přechodné uibytování a stravování VOjska věci obce; povinno-st ta s1ihá ji 
nikoliv 'lako Ipodmět sOl1lkromoprávních vztahů, ll1ý1hrž jako svaz veřejno
právní. Povinnost tato jest tudíž povinností veřejnoprávní a tohoto rázu 
jest i náhradní nárok obyvatelů obce, na něž obec svůj závazek přesunula, 
vůči IdbcL Soukromoprávnllia rázu dostalo by se tomuto nároku pouze 
tehdy, kdyby obec v tom kterém případě byla s jednotlivými svými ob
čany uzavřela úmlurvu: o výši 'náhrady, čemluž však v tomto případě t:ak ne
bylo. O d v -o I a c i (správně rekursnO s o u d zr.ušil napadený rozsudek a 
vrátilI věc soudu prvé stolice, by j_i znovu prodednal a rozhodl - mimo 
jiné z těchto d ů vod ů: I rekursní soud vychází Z ustanovení §§ 38 a 51 
zákona ze dne ll. června 1879, čís. 93 ř. zák., .d'ospěl však k názoru opač
nému. Zmíněný zákon rozeznává mezi ubytmcáním trvalým a přechodným. 
Přechodné ubytování, .ll něž tu jde, postihuje obec, které přísltrš! pak od
škodňovací nárok proti vOjenské správě. Jednotlivým osobám se zvláštní 
povinnost zákonem neukládá. Jsou proto úmluvy obce s jednotlivými ob
čany rázu soukromoprávnlho, závazek obce pak vůči státu povahy ve
řejnoprávní, jak vyplývá najměz § 38 onoho zákona. 

N e j VY š š í s o' ll' d nevyhověl dovola!Cimu rekursu. 

o ů.v o cl y: 

Nejvyšší soud položl1 si především otázku, je-li dovolací rekurs žalo
vané obce vůbec přípm;tným. K otázce. té dlužno odpověděti kladně. První 
soud uznal za odůvodněnu námitku nepřlpustnosti pořadu práva žalovanoll 
obcí vznesenou. Jak jilž souc!em dr.uhé stollce správpě bylo vytčeno, po
chybilsoud první po stránce formální potnď, že zamítl rozsudkem žalobu; 
měl! spiše usnesením jl odmítnouti. Rozhodnutí prvního soudu, ač ve formě 
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~-;:;;:,srldk:UCvvyycláno, jest tedy svou podstatou usnesením, procez r s odvo
láním proti němu podaným, v druhé stolld 'Právem bylo nakládáno jako 
s rek~rsem. Ovšem pochybil též soud druhé stolice formálně, uznav o re
kursu jako soud odvolací. V pravdě jest tu tedy usnesení soudu rekllrsní~G, 
nikoliv usnesení soudu odv-olacíh'O, a přípustnost dovolacího rekursu neřrdí 
se předpisy § 519 c. ř. s. Soud rekurs ní pochybil však po stránce formální 
též potud, že zrušil rozhodnutí soudu prvního,. Mělo spiše usnesení soudu 
rekursního zníti v ten smysl, že se rozho·dnutí soudu prvé stolice, jsoucí 
vlastně usnesením, změňujetak, že se zavrhuje námitka nepřípustnGsti po
řadu práva, v kterémžto případě každá 'strana může dle čtvrtého odstavce 
§, 261 c. ř. s., kdy;ž usnesení nabylo moci právní, navrhnouti, aby položen 
b~l rok k ústnímu přelíčení ve věcí hlavní. Vskutku nejde tudíž o zrušující, 
nýbrž () změňující usnesení soudu rekursního l, pročež ustanovení druhého 
odstavce § 527 c. ř. s. ne-překáží věcnému vyřízení dovolacího rekursu. 
Ve věci samé pak dlužno usnesení soudu rekursního nzn~ti za správné. 
PO' názoru nejvyššího· soudu nepřicházejí zde v úvahu předpisy zákona 
ze dne ll. června 1879, čís. 93 ř. zák., kterýmž se ustanovuje, jak se mají 
opatřovati byty a vedlejší ·potřeby, jichž má za míru potřebí stálé vojsko. 
Podle souhlasného přednesu stran nešlo 'O ubytování a stravc'Vání přísluš
níků v'Ojskajakožt-o takových; byly! spiše za války do obce politickým 
okresním úřadem vyslány ohi1ní rekvisiční komise, jímž bylo přidáno ně
kcHk vojínů. Jak vyplývá z výpovědi svědkŮ' a z úředního vyřízení okres
ního hejlmanství byla příslušným úřadem ob c i uložena povinnost uby
tovati a stravovati tyto vojíny a hraditi útraty s tím spo..jené. Zalovaná 
obec doznala, že dala vojíny žalo'bci do bytu a stravy. Zalobce pak se 
domáhá náhrady za byt a stravu jim poskytované. Z toho však jode na jevo, 
že, třebaže povinnost obce k ubytování a stravování vOjÍnů byla rázu 
veřejnoprávního, náhradní nárok žalobcův proti obci jest povahy so~kro
moprávní. Neboť buď bylo, mezi obcí a žalobcem ( třeba jen mlčky (§ 863 
obč. zák.) ~ učiněno ujednání (} ubytování a stravování vojínů, a tu pří
sluší žalobci přímý nárok sonkromoprávní ze smlouvy proti obci; - neb 
učinH žalobce bez smlouvy za Clbec náklad, který by hyla tato dle platných 
předpisů sama nmsilau,činiti, a v lom ,pŤÍ'PIldiě jde o nár,ok ,d:le § 1042 obč. 
Zák., jenž padle ustálené judikatury jest i tenhát povahy soukrormprávnÍ, 
když povinnost k nákladu má ráz veřejnoprávní. O nárocích soukromo
právních však p-řísluší rozhodovati pouze a jedině soudům (§ 1 j. n.), nelze 
tudíž tvrditi, že v daném případě pořad -práva iest vyloučen. 

Čis. 723. 

K žalobě manželky na manžela, z jehož v_iny bylo manželství rozve
deno, o výživné lze přisouditi pouze výživné ode dne žaloby o výživné, 
nikoliv ode dne rozvodu, a to s úroky. ode dne téže žaloby. 

(Rozh. ze dne 26. října 1920, Rv I 465/20.) 

Manželství sporných stran bylo rozvedeno rozsudkem ze dne 9. únOra 
1918 z viny manželovy. Manželka domáhala se žalCYbou podanou dne 
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6. března 1918 na manželi. by jí platil výživné měsíčním penízem 6.0QO K 
ode clne rozvodu s 5 proe.úroky ·od 'lbže doby. Pro e e s TI í s 'ou dp r v é 
s t o I i c e vyhověl žalobě potud, že přiznal manželce nárok na výživné 
měsíčních 3.500 K ode dne 9 .. února 1918, jinak nárok její jmenovitě pokUd 
šlo o úroky zamítl. Po právní stránce uvedl v d II vod ech: Co se týče 
dohy, cd které žalovaný má- výživné platiti, soudní dvů,f má za t'O, že ža .. : 
lovaný jest povinen platiti je ode dne 9. února 1918, kdy byl vynesen roz
sudek, jímž bylo maTIželství sporných stran z viny žalovaného· rozvedeno' 
poněvadž tímto rozsudkem byla povinnost žalovaného, ku placení na jist~ 
postaveJna, byt OY i o této výslovně v onom: rozsíudku rozlhocLnutn'ne'bylo. 
NázcTU žalovaného, že by mělo být! výživné placeno teprve ode dne po
dání žaloby, soudní dvuy nesdílí, pOněvadž není třeba, aby žalovaný bYl 
o plnění vyživovaCÍch povinností, z rozsudku vyplývajících upomínán 
nehledíc k tomu, že v tomto případě otázka ta TIemá význam~, poněvadŽ 
žaloba byla podán", již 6. března 1918. Nárok žalobkyně, aby žalovaný 
platil 6 proc. úrok ode dne splatnosti vý·živného pro minulost, není odů
vodněným, poněvadž žalovaný není v prodlení; teprve tímto rozsudkem 
bylo vyslcveno, mnoho-li žalovaný jest povinen platiti a nařízeno, že lhúty 
dospělé v čase právní moci rozsudku má platiti do 14 dnů; teprve po uply
nutí této lhúty 14ti denní byl byža!ovaTIÝ v prodlení a žalobkyně opráv
něna žáďati úmky z prodlení. Boněvaďž jde o platy v budoucnosti, jsou 
tyto, splatny předem prvého dne každého měsíce a kdyby tento den nebyly 
za\llaceny, nastává sama sebou povinnost platiti úroky z prodlení, a není 
třeha povinnost tuto vyslovovati v rozsudku {§§ 1418, 1333 obč. zák.). 
O d vol a c í s o u d vyhověl odvolání žalobkyně potud, že zvý.šil měsíční 
výživné na 5.000 K, i'inak je zamítl, odvolání žalovaného pak zamítl zcela 
- mimo jiné z těchto důvodu: PovinTIost žalovaného platiti výživné v pe
nězích na místo poskytování výživy naturální nastala rozvodem, kterýmž 
manželské společenství bylo zrušeno, tedy dnem 9. února 1918 a právem 
prvý soud přisoudil je tedy od tohoto dne. Vyživovala-li se žalobkyně až 
do podání žaloby sama, učinila na sebe náklad, ku kterému dle zákona byl 
pOVinen žalovaný, a je nárok na zaplacení výživného za tuto dobu založen 
v § 1042 obč. zák., jehož se sám žalovaný v odvolání dovolává. Že by 
tento předpokládal nutně náklad učiTIěný osobou třetí, jak odvolatel míní, 
neqze. z !neho čísti. Zásalďa, že pro minuillost výživné -požad!Qlvati ne·1:ze, neni 
tím porušena, ježto tu jde o náhradu učiněného peněžitého nákladu. Ostatně 
v platném právu není tato zásada niffide vyslovena a odvolání ji ze zákona 
doložiti nemůže; že by však to byla zásada založená v samé povaze 
práva, lze tím méně říci, když moderní zákonodárství výslovně nárok na 
výživné pro minulost uznávají na př. obč.zák. pro něm. říši (§§ 1711, 1613, 
1580 odstavec třetí.).· Tím však, že žalovanÝ jest povinen, \llatiti výživné 
od 9. února 1918, není ještě řečeno, že žalovaný byl toho dne již v prodlení. 
Splatným se nemohlo výživné státi, dokud nebyla určena jeho výše, co·ž 
se stalo teprve rozsudkem, pmčež správně platební lhůta pro částky za 
dobu minulou určena dle § 408 Co ř. s. úroky z prodlení nemohly tedy při
souzeny býti ani z alimentu minulých, tím méně pak z hudoucích. 

Ne j v y Š š í s o u cl vyhověl dovolání obou stran potud, že přiznal ža
lobkyni měsíční výživné penízem 5.000 K o.de dne 6. března 1918 (podání 
žaloby) s 5 proc. úrokem z prodlení ode dne splatnosti toho kterého mě
síčního výživného a uvedl mimo jiné v 
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dúvodech: 

Strana žalující, ulPlatň;[JJjjc dovo:lací clůvlod clle' § 503 čís. 4 c. s, I., do
vO'lává se pr1oto, ž'e odvolací soud ne'vyhově[, jejímQl: odvolá!ní, ,PIOllGlld 

jÍ nebyly soudem prvé stoHcepřisouzeny 5 procentní úroky z prodlení jak 
J, ze splatných již tak také z budoucně dospívajících splátek, a to od 9. února 

1918. Dc!volání 'jest v tomto směru odiívodněno. Povinnost mall1že,lova, pla
titi TC'zvedené manželce výživné, zakládá se na zákonném předpisu ,§ 1264 
obč. zák.) a nemá tedy výrok soudcovský, tuto p'ovinnost uznávající a 
výši výživného stanovící, rázu konstitutivního, nýbrž jen ráz deklaratorní. 
JerS't prot,a 'mallŽei ne!p~atrd oV prodlení ,lne teprve OIet doiby, Iklďy čásťka vý
živné\]o určena byla rozsudkem, jak se soud odvolací domnívá, nýbrž 
podle § 1334 obč. zák. při nejmenším již ode dne podáTIí žaloby. Příslušejí 
proto též žalobkyni dle § 1333 obč. zák. od to·ho dne zákonné 5 proc. úroky. 
Neprávem však žádá žalobkyně také úrok z částek teprv budoucně splat
ných, pro který TIárok zákonného duvodu není'. K vymáhání těchto úroku 
není potřeba opětné žalloby, jak do·volatelka mylně za to má, nebof pro 
tyto bwdou.cí úroky jsoui rm;sudky v této věci dostatečným e,iekučním 
titulem přes to, že v rozsudcích pojaty nejso·u. Právem stěžuje si žalovaný 

. do výroku, že výživné bylo přisouzeno jilŽ ode dne rozvodu, a nikoliv ode 
dne p'odání žaloby, to' jest 6. března 1918. Z pojmu výživného plyne, že 
ho pro minulost požadovati nelze, nebof jím mají býti MOjeny aktllelní 
potřeby osoby oprávněné, která přece v minulosti musila býti nějak živa. 
Tím ov,šem není ještě vyloučeno, že bcv osoba k phcení výživnébopovinná 
byla vubec sproštěna povinnosti k náhradě nákladu za alimentaci minulou; 
mohla by k ní přidržena být! sice podle § 1042 ohč. zák., jehož v odpor 
vzatý rozsudek se dovolává, ale v tomto případě ne'právem; netřeba zkou
mati, zda § 1042 cM. zák. .pře,dpokláJďá jen. náklad, učiněný osobou třetí, či 
mohla-li by též žalobkyně domáhati se podle něho náhrady nákladu, jež 
_ ovšem za žalovaného - učinila sama na sebe, nebof v tomto sporu 
o takový duvod zalobnl vubec neběží, kdyžtě ža!o·bkyně ani netvrdila, tím 
méně prokázala, že náklad takový učinilla. Opírá nárok svilj prostě o 'před
pis,dle něhož jest manžel ,z vlastní viny rozvedený povinen, poskytovati 
m"nž"loe přiměřenolu vÝživu (§ 1264 ohč.zá'k.), tím vša:k - jak uvedemo 
_ míněna hýti. může toliko výživa přítomná a budoucí, počítajÍC ode dne 
podané žaloby, a nelze tedy ž{rdatl pod tímto titulem alimentace minulé. 

Čís •. 724. 

Zaměstnancův nárok dle § 1154.b) obč. zák. není závislým na tom, že 
zaměstnanec hlásil nemoc zaměstnavateli. pokud se .týče požádal ho o lí~ 
stek pro lékaře. 

(~ozb. ze dne 26. října 1920, Rv I 484/20.) 

Žalobce byl zaměstnán jako nádenník u žalovaného od počátku srpna 
1919 a, onemocněv d!!e 1,0. ledna 1920, domáhal se vyplacení mzdy za 
první týden nemoci. Zalolba byla prvou stolicí zamítnuta, odvolací soud 
jí vyhověl a N e j v y Š š í s o u d rozsudek ten potvrdil. 
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Vším právem přisoudil odvolací soud žalobci mzdu za jeden týden pra" 
co::ní ?d 12., ledna (pondělí) ~o l7. ledna (soboty) 1920 podle § 1154 b) 
ohc. zak., Jezto Je nesporno, ze zal obce pracoval u žalovaného od srpna 
1919, tedy déle než čtrnáct dní, a § 1154 b) obč. zák. stanoví, že zaměst
nanec nepozbývá nároku na plat, když mu po službě aspoň čtrnáctidenní 
nemoc překazí konati služby po dobu poměrně krátkou, jeden týden ne
převyšující, a když toho nezavinil úmyslně neho hrubou nedbalostí - což 
žalovaný ani netvrdí. Dotčené ustanovení zákona nečiní nárok ~aměst
nance závislým na tom, že hlásil nemoc zaměstna teli, pokud se týče po
žádal ho o lístek pro lékaře. tllisiti nemoc zaměstnateli káže jen slušnost 

t 
' ' - , 

a POt vrzem o tom, že za'měsnnanec hlásn· .'Se nem'ocll,ým, vydává d[e' svě-
decké výpovědí kontrolora okresní pokladny nemocenské zaměsbatel za
městnanci toliko k účelům legitimace a kontroly ( srv. § 13 vyhlášky min. 
vnitra ze dne 20. řídna 1888, čís. J59 ř. ,zák.). Že žalobci nepřísluší plná 
mzda, nýbrž pouze doplatek k tomu, ca nemocenská pokladna vyplatila 
(§ 1154 b) odstavec druhý obč. zák.), nebylo žalovaným namítáno, ač 
žaLohce v odvolání výslo'vně poukázal n", § 1154 ,bl obč. zák.' k námitce 
v té příčině teprve v dovolacím spise přednesené nelze tudíž' dle §§ 482, 
513, 504 c. t. s. míti zření, kqyžtě ustanovení § 1154 b) odst. 2 obč. zák. 
není povahy vÍžÍCÍ, ježto se v 11,'ěm pouze stanoví, že ~aměstnavatel m ů ž e 
si sraziti částkn tamže uvedenou. Ostatně může si z platů, kterých dostává 
se po dobu překážky zaměstnancům se zřetelem k veřejnoprávnímu poji
štění, zaměstnavatel sraziti jen t 0,1 i k, kvlik odpovídá poměru jeho sku
tečného příspěvku k celému pojistnému. 

Čls. 725. 

Za své representanty ručí hromadná osoba bezvyjímečně, za své zří
zence ien lako každý( jiný zaměstnavatel. 

(Rozh. ze dne 26. října 1920, Rv I 497/20.) 

Nedospělá žalobkyně utrpěla, úraz tím, že jí byly rozdrceny řezačkou 
prsty pravé [IUJky. i(elZačka náležela k 1nventá'ři dVIQ1ru: žailovmlé akciové 
společnosti, v němž vykonával službu správce, poklasný a šafář, v době 
úrazu byl stroj obstaráván krmičem dobytka. Žalobě o náhradu škody 
bylo pr'Ůcesním soudem prvé "stolice vyhověno mimo jiné 
z těchto d ů vod ů: Žalovaná je akciová společnost tedy podnik který má 
dle § 26 obč. zák., tážpráva ,a tytéž povinn'Ůsti jako osoba fySi~ká, který 
však může jako právní subj'eh vykonávati svou činnost jen pomocí jiných 
osob; z možnosti, nabývati výhod z této' činnosti osob, iednajíelcn za ža
lovanou, vyplývá pro ni i povinnost nésti též nevýhody této činnosti zří
zenců. Žalovaná mu,í tudí'ž zodpovídati za jednání svých zřízenců u vy
konávání uložené jim činnosti ve smyslu zálmnných předpisů O' ručení za 
škody. Pakliže tedy opomenutí zřízenců žalované společnosti při činnosti 
pro žalovanou způsobilo škodu" zejména tím, že ukázal se krmič býti ne
způsohi,lým k obsluhování řezačky, je žalovaná za škodu tím vzešlou 
dle §§ 1295, 1297 a 131,5 obč. zák. zodpovědnou. Třebaže' správce, šafář 
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~-~~~~~~:a~;~~~~fl~· Dp3:ÍrnosLpřL řezačce,-zaka-zoval-i --tam _přístup CIZ1m 
:,_' osobám, krmiči dozor nad řezačkou, přece v kC1nkreblim 1)ří

padu sběhlo se opomenutí a tudíž zavinění se strany osob, rOYl1ěž _od 
žii10vané používaných a přivodilo úraz ž~lo,bkyně. Zeiména odir,odněno 
ručení žalované i ve smyslu § 1315 obč. zák. tím, že užívala osob, ktečé 
nebyly úplně dbalé toho, aby dodržen byl všeobe'cné vyhlášený předpis 

.I, o zamezení úrazu. Soud je však toho názoru, že by i z důvodů §§ 26 a 1295 
obč. zák. žalovaná byla povinna v tomto případě k náhradě škody. O d
vol a c í s o u cl rozsudek potvrdil v podstatě z týchž ditv'Ůdů. 

N e j v y Š š í s o u d nevyho'věl doyolání. 

Důvody: 

VytÝ1kaHc, že ž,doba ,na nezda.tncsti krmiče ani: za,}ože.na nebyla, a sna
žíc se dovoditi, že byl objektivně způsobilým k absluzeřezačky, spatřuie 
dov'Ůlání 'v tom, že rozsudek odvolacího jako již rozsudek prvého soudu 
dospěl k opačnému závěru, 'Odpor se spisy, po případě nesprávné právní 
posouzení věci. Ač námitky tyto jsou vůbec neodůvodněné, netřeba se 
jimi blíže z",bývati, poněvadž v tomto sporu, jak bude dolíčeno, na zda!" 
nosti či ne2)datnosti krmiče vůbec nezáleží. Ohě nižší stolice založily sice 

, své ruzsudky též, ba v první řadě na jehl(} nezpůsobilosti a nespolehli
vosti, ale v tom pochybily. Vycházejí sice správně ze zás",dy, vyvozovaTIé 
z §, 26 obč. zák., že osoba hromadná ručí tak jako fysická, ale Herozezná
vají při tom náležitě mezi jejími represe-ntanty a zřízenci. Jest všeo.becně 
v nauce i pra.xi uznáno a dovozuj'e se tO' p,rávě z § 26 obč. zák., že hro
madná osoba ručí za své representanty bezpodmínečně ,ne tedy pouze 
v mezích § 1315 obě. zák), t. i jako fysícká ,osoba za sebe, neboi práv
nická osoba nemMe jednati jinak než jimi, nemajíc jako, tak'nvá schop
nosti, vůH pojati a jl počil1em prOjeviti. Representace hromadné osoby 
jest jej:ím mozkem a jejími ústy. Dle ,toho tedy jedno jest, vda jednající 
representant jest zdatný či nezdatný. To však vztahuje se p'rávě jen na 
representanty či orgány její, ale ne na jej.] zřízence, jež od representantů 
či orgánu lišiti dlužno a za něž i právnkká ósoba ručí rovněž jen tak, jako 
lysická, tedY ne již bezvýhradně, nýbrž jen v mezích § 1315 obč. zák. 
(srv. Randa, Schadenersatzpflicht, 1908, str. 74, 75, 78, jenž však užívaje 
o representantech ii vyraZil )}zástupce« a Ol zřízen.cích či pomocníc1c'h vý
razu "orgán«, jest poněkud nejasný; za 'to zcela jasně Tilsch,ObČ. pr. 
(ak., Cást všeob., čl. 172, zvl. str. 119 shora). Vždyi pokud jde o pouhé 
pomocníky, není zása'dního ya.zdílll vtom, zda služeb jejich, ponžívá osoba 
fysická, či hromadná a bylo by ni čim neodůvodněnou nesrovnalostí, by 
jednotlivec jakožto majitel rozsáhlého podniku ručil za své pnTI10cníky 
jen v mezích § 1315 a násl. obč. zák.; k<ležto osoba hromadná, provozu
jící týž podnik, ručila by bezvýjimečně. Representanty akciové společnosti 
udává čJ. 227 nn. ,ohoh. zálk., j,e to jej, představ,enstvo, jejž P'ŮV'0%110 jest 
k jejímu zastupování. Jako zřízenci žalované společnostipd'icházejí pak 
v daném případě v úvahu správce, šafář a poklasný, nikoli však pouhý 
krmič, jemuž dle zjištění nižš1ch stolic uložil dmor nad fezačkou správce. 
Nemčí tedy za nehlo, i lodyb" bylne2ldialným, žalovaná spolleĎr,os,t, nebof 
tak daleko předpis§ 1315 obě., zák. ani dle svého znění, ani dle úmyslu 
iákonodárcova' n:eJde. Nové jeho znění, i,ntel1(dovaIo' proti 'dřívbjším\l toHko 



604 

tu změnu, aby postihnut byl pán záležitosti také v tom případě, když 
o nezdalnosti zřízence nevěděl, ale vždy jde jen o ne zdatnost osoby, kte
rou sám zřídil či vYbral (srv, motivy). Přes to však jest napadený roz
sudek správným. Stačilo. když ž"labkyně k odůvodnění viny žalované 
společnosti. na úraze uvedla, že řezačka, na které úraz se stal, nebyla 
proti přeclpisu místodržitelského nařízeni ze dne 12. března 1907, Č. 33 
z. z. pro Cechy, opatřena ochrannÝ'm krytem(§ 1311 obč. zák.). Nebylo 
třeba, aby nad to dokazt-vala, že nebylo vyhověno tomuto nařízení z viny' 
žalované. Bylo naopak na žalované, aby v tom dokázala svoji. nevinu 
(§ 1298 obč. zák,). Pokusila se ske o to, ale s ne zdarem. Bránila' se jen 
tím, že kryt svého času opatřila a že dozor nad řezačkou měl krmič, dále, 
že vstup do, řezárny byl osobám nezaměstnaným přísně zakázán a že měl 
při řezání přítomný otec a zvláště sestra nedospělé žalobkyně dáti pozor, 
arby žalobkyně nedostala se do koleček řezačky. Ale místodržitelské I;a
řízeni ukládá, neien kryty opatřiti, ale jich i užívati. V tam směru vš&k 
zjistil prvý soud a zjištění to zůstalo nedotčeno, že sice c'chranný kryt 
na řezačku, 'O niž jde, byl kdysi pořízen, ale že na ní ne b Ý val a ko
nečně vůbec zmizel, takže zejména již' několik dní před úrazem nebyl již 
virbecpo rulce. Že V'stup ·clo ř,ezá1'J1Y byl nezaměstnanÝlIl! přísně zakázán· 
a že v době úrazu byli přítomni pHbuzní nedospělé poškozené, jest ne
rozhodna', nebol tím nemůže býti shlazeno ono předpisn se příčící opo
menutí, jež právě bylo příčinou úrazu. Co pak se týče námitky, že dozor 
nad řezačkou svěřen byl krmiči, jest i tato námitka lichou. I kdyby hyl 
dozor ten býval mu bezvadným způsobem svěřen (rozsndek v odpl 
vzatý zjišluje naopak, že shťlo se tak toliko způsobem všeobecným a 
v podstatě jen formálním, takže se mu podrobnějších rozkazů a poučeni 
právě O ochranných kry,tech ani nedostalo), a i kdyby k úkolu takovému 
zvláštního poučování od nadřízených úředníků ani potřebí nebylú, jak 
dovolání dovozuje', a i kdyby nadřízení orgánové mohli si býti vědomi, 
že krmič funkci svou řádně vykonává; přece - jak odvolací soud správně 
poznam'enáViá - nestačilo uložiti prostě dozor nad řezačkou podřízenému 
dělníku a dále se o věc nestarati. Pokud tedy žalovaná sama, buď svými 
representanty nebo zřízenci, nevedla řádného vrchního dozoru, zvláště 
právě mťd zacho·váváním uvedeného místodržitelského nařízení, není prosta 
viny na úrazu žalobkynině. V tom směru však žalovaná, ač by to bylo 
n" ni, ani nic netvrdila a rozsudek výslovně zjišťuje,' že se v tom směru 
nic nedálo, ba žena poř. poklasný, ač viděl asi týden nebo 14 dní před 
úrazem, že na řezačce není ochranný plech, neuznal ani za dohré, někoho 
na to upozorniti, pcněvadž prý to nebylo jeho povinností, O· to se starati. 
Dopustila se tedy žalúvaná sama, t. i. již její representace nedbalosti 
v povinném dozoru ve vlastním' hospodářském podniku a ručí proto za 
škodu tím vzešlon; nebol ph řádném dozoru nebylo by jí lÍloh10 ujíti, že 
na řezačce, jak ze zjištění prvého soudu vyplývá, pracuje se bez ochran
ného krytu, a mohla pak podle své povinnosti vhodným opatřením hro
zíCÍ nebezpečí odstraniti a škodám předejíti. 

Čís, 726. 

Ustanoveni smlouvy o splatnosti kupní ceny nedotýká se zákonných 
nstanovení o tom, koho stíhá nebezpečí dopravy. Byla-li kupní cena 
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splatna po zboží, zboží však za dopravy se ztratilo, jest knpní cena 
splatna okamžikem, kdy prodatel mnsel dospěti k poznatku, že se zbožl 
ztratilO. Od tét,o doby běží též úroky z prodlení. 

(Rozh. ze dne 26. řijna 1920, Rv I 522í20.) 

Žalujicí firma za~lala v říjnu 1918 žalované vagon ovoce. účet zároveň 
,odeslaný obsahoval mimo jiné doložku: "splatno ihned po dojití zboží." 
Žalovaná zboží neobdržela. Žalo'ba, domáhající se zaplacení kupní ceny 
a podaná koncem roku 1919, byla pro c e sní m s o ude m p r v é s t o
l i c e zamítnuta. O d vol a ci s o u d rozsudek potvrdil. D fr vod y. Do
ložkou na faktuře dala žalobkyně žalované k placení kupní ceny lhůtu až 
do, té doby, kdy jí, žalované, dojde zhoží drahou zaslané, tedy kdy do
stane se do jejího držení. Žalovaná, přHavši fakturu, jest oprávněna, aby 
pro sebe uplatňovala tuto platební lhůtu, a proti ní uplatňovaný nárok na 
zaplacení kupní ceny jest na tak dlouho předča~ným, pokud nenastala 
událost, jíž lhůta jest Ul'čena, totiž obdržení zboží. Ze tato událost v tomto 
případě, jak s jistot01l lze předvídati, již nenastane, nemůže ničeho učiniti 
na zmíněném důsledku ,onoho smluvníh,o ustanovení, nebol tÍlm, že učinila 
placení kupní ceny záVislým na dojití zbo'ží žalované, vzala žalobkyně 
vlastně na sehe nebezpečí do,pravy zboží a musí tudíž nésti nastalou ztrátu 
v této důslednosti, t. i. v tom, že nárok na placeni kupní ceny dosud není 
dospělým. Neprávem namítá žalobkyně, že prvý sDud byl povinen, abY 
žalované podle § 902 správně 904 obč. zák. sám určil přiměřenou lhůtu 
k placení, neboť zde nejde o případ, kde vůbec není určen jistý čas pro 
splnění smlouvy, nýbrž o určení lhůty k splnění smlouvy určitou událostí, 
jejíž nedostavení se vy,lnčuje dDSpělost splnění smlouvy. Tvrzení odYlla
telovo, že ·uvedená doložka p,ř,(jď.pokláclá pod~e z'vyklosti řádnéhO' obchod
ního styku, že zaslané zboží dojde žalobci v dohledné krátké době, nena
chází o,pory v jasném znění doložky. 

N e j' v y Š š í s o u d žaloM vyhověl. 

Důvody: 

Uplatňovanému dovolacímu důvodu nespr{rvného právního posouzení 
věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.) ne,lzenpříti oprávnění. Ze zjištění prvé stolice, 
jež i soud odvolací svému rozhodnutí za základ položil, jest zjevno, že 
žalující strana sice podle náklrudn.íh'o listl! ovoce, o lt1ěž tnlo jde, 26. října 
1918 žalované odeslala, odevzdavši je tento den dráze k dopravě pod 
adresou žalované, že však žalovaná zboží toho vůbec neobdržela, že jí 
vagon ovoce nedošel. Správně první ,soud. uvádí, že rozhodující pro tento 
spor není o~olnost ta, zda zboží žalo'vané skutečně došlo, poněvadž ne
bezpečí dopravy slihá podle čl. 345 odstavec prvý oheh. zák. kupujícího, 
a nelze nikterak přikloniti se k názoru odvolacího soudu, že prý doložkou 
faiktmy: "Zah1bar sofort nach I'inlre,ffen der W3!f,C, SO~6t werocten 6'/0 
Verzugszinsen berechneh, zamýš>leno bylo změniti smlouvou ono. zá
konné uistamovemí a že 'Prý vZlala tím ža~ovalliá IDa sebe nebezpeč.í dopravy. 
Nic takového "účet« a citovaná doložka jeho neobsahuj'e. Poznámka ta 
pouze upravuje otázku splatnosti kupní ceny, ale otázky, kdo nese ne
bezpečí dopravy, vůbec se nedotýM. Nelze tedy, kdyžtě ani jiné opory 
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prot? není, tvrditi, že strany zamýšlely měniti ustane-venÍ čl. 345, pokud 
se ty ce 324 obch. zák. - Z toho plyne, že žalovaná jest povinna zaslané 
jí zboží podle faktury, proti níž v tomto směru ve sporu ničehQ namítáno 
~ebylo, žalující straně zapla,liti. Žalobkyně učinila vše, co na ni bylo, aby 
zalovaná zbO'ží dostala. Zajisté, jak to odvolací soud uvádí, lze s jistotou 
za to míti, že ovoce v řljnu 1918 odeslané a dosud nedodané - žalovaná 
j'i'ž 'Obdržeti nemůže. Vagon zboží toho se ztratU a bylo na stranách, .by 
uplatňovaly pří'Padné své nároky proti dráze. Že nutno zaslané zboží, 
když po do,bu skoro dvou let nedošlo, považovati za ztracené, to, plyne 
z ustanoveni §§ 90, 98 a 99 žel. dopr. řádu. Poněvadž pak nebezpečí z do
pravy, tedy i nebezpečí ztráty zboží postihuje žalQvanou, jest její povin
ností ztracené zboží zaplauti. Povinnost ta II ní nastala, jakmile podle 
přirozeného běhu věci musila přijíti k poznání, že zbo'ží, ač odesláno, více 
nedojde. To ,bylo nejdéle v době, kdy žalobkyně proti ní poda1a žalobu na 
zaplacení kupní ceny. Od doby té také ji stihá: povinnost platiti 6proccntní 
úroky z prodlen!. Aby odsouzena byla pla1itiúroky ty také pro dobu 
předcho'zí, pro to není žádného podkladu a bylo žalobu ve směru tom za
mítnouti. 

Čís. 727. 

Nakupovač válečného obi'lního ústavu iest jeho zmocněncem, nikoliv 
komisionářem ve smyslu obchodního zákona; obilní ústav ruči za něho 
dle § 1313 a) obě. zák. 

(Rozh. ze dne 26. října J920, Rv I 525/20.) 

ŽalujÍCÍ strana dodala Vilému F-ovi, »komisionáři« Válečného obilního 
ústavu ve Vídni, odbočka v Praze, a po té Státního obilníhc, ústavu 
v Praze, jlostupně větší množství plodin, podrobených nucenému státnímu 
obhospodařování. Vilém F. zaplatil jí' pOllze část kupní ceny, ač zmíněné 
ústavy mu vyplat1ly kupní cenu celou. Žalo'bu proti jmenovaným úSiavúm, 
by doplatily zbytek kupni ceny, pro ce sní s o. udp r v é st o I i C b 

zamítl. D ú vod y: Rozhodnutí sporu závísí na zodpo,vědění otázky iaké 
právní povahy by] poměr Viléma F. k oběma žalovaným ústavúm. ·v 'tom 
ohledu směrodatny jsou stranou žalovanou předložené a protistranou za 
pravé a správné uznané smlouvy, které jednak mezi Vilémem F-on a 
Ústřední jednotou Českých hospodářských společenstev v král. Českém, 
jakro generálním komisionářem O'bou ,ža'lovmných ústavú, jednak mC1zi toutó 
Jednotou a Státuímobilním ústavem, pokud se týče v podobném zuění 
dříve i s Válečným obilním ústavem uzavřeny byly. Dle obsahu těchto 
smluv nemúže býti pochybnnsti o tom, že Vilém F. byl opravdu komisio
nářem žalované strany, nebol v odstavci 2. 'Obou s ním uzavřených smluv 
výslovně jest uvedeno, že mi ně vztallOvati se mají ustanovení obchod
ního zákona o komisionářské smlouvě čl. 360---378 s výjimkon čl. 374---377 
a smlouva, uzavřená s Ústřední jedno:tou oe-s. hospod. společenstev jako 
gener~lním komisionářem má poďnbné ustanovení, nařizujíc v § 7 vý
slovně, že Jednota k obstarávání příslušných úkonů používati má lysi
ckých nebo právnických osob jako podkomisionářů, zakazuilc v § tJ, "by 
tito podkomisionáři další podkomisionáře zřizovali a připouštějíc jen zjed-
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nání jinakých orgánů pomocných. Bezvýznamno je při tom, uvádějí-li (yto 
smlouvy v úvodu, že tito. komisionáři jsc'u »zmocněnci« ve smyslu stanov 
»ústavů«, nebot ,označení to nelze bráti ve smyslu právnickém, kWr3r 
prá:vě v násled,uďídch ustanovel1ích se 'upravuje, Illýbrž jen v,e smyslu vše
obecném, a rovněž bezvýznamny jsou některé zvláštllosti další, při oby
čejné smlouvě komisionářské se nevyskytující, které zde plyncu z ve
řejnoprávní povahy celé instituce. Byl-li však Vilém F. komisionářem 
žalované strany, nevztahuje se úa ni ustanovení§ 1313 a) o'bč. zák. a 
strana žalující sama musí nésti násr~dl\y své ne-opatrnosti, když přes v~r_ 
slovný a jí známý předpis § 6 nařízení z 26. května 1917, čís. 235 ř. zák., 
Vilému F. předávala plodiny na dluh, a tím sfalšováni podpisn na přejí
macích listech a zpronevěření vyplacených mu již peněz umožnila. Aie 
i v tom případě, že 'by Vilém F. dle tvrzení strany žalující netyl pova
žován za komisionáře v technickém a právním toho slova smyslu a že 
by byl jen obchodním zmocněncem strany žalované, byla by žaloba ne
odůvodněna, poněvadž měl dle zákonných a smluvních předpisú kupovati 
j'en za peníze hotově jemu k tomu cíli předané, takže, iednal-li jinak, pře
kročil svou plnou mo'c a je sám dle čl. 55 obch.zák. ia svůj čin zodpo
věden, a strana žalující nemlt.že žádati náruradu škody vzniklé z nedbání 
známých jí v tom smeru předpisu strany žalované, a to ani z duvo'du 
neoprávněného obohacení dle § 1016 obč. zák, když tě žalovaná strana 
kupní cenu, jak strana žalující sama přiznává, za dodané plodiny skuiečnč 
k ruce F-ově zaplatila. Od vol a c í s oud rozsudek zrušil a vrái:il věc 
prvému soudu, by ji znovu p,rojednal a rozhodl. D ú vod y: Soud odv,o
lací nesdílí úsudku prvého soudu, že Vilém F. jednal se žalobcem jako 
komisionář žalovaných ústavů ve smyslu čl. 360 odstavec prvý otdl. 
zák. a jest toho náhledu, že byl zmocněncem po rozumu čl. 360, odsta vee 
třetíobch. zák. a § 1017 dbč. zák. Při posouzení pomhu, v jakém byl F. 
k žalovaným ústavúm a k žalobci, nerozhoduje ustanovení smlouvY, že 
se na ni vztahují ustanovení čl. 360---378 s vyloučením čl. 374 až 377 
obch. zák., nybrž skutečný právní stav, který je patrným jilž ze samého 
nař. vešk. min. ze dne 26. května 1917, čís. 235 ř. zák., dle kterélw jsou 
obili a luštěniny ve prospěch státu z a ba ven y okamžikem, kdy odGčlí 
se od omé pMy (§ I) a držitel jejich je povinen je natídnouti a prodati 
válečnému obilnímu ústavu nebo jeho, zrn o c n ě ne u 111 zas ta n o v e
n o u přejímací cenu (§ 6). Podle legitimace, .kterou F. žalotci se proká
zati musel, bylo zřejmo', že je povinen a oprávněn k n«tkupu obiH a I u
š t ě n i n pro ž a I (} van é úst a v y, že tudíž nejedná jménem vlastním 
nýbrž jméuem řečených ústavú a na účet jejich. VilémF. ponžíva! dále: 
uzavíraje se žalobcem obchody, pro žalované ústavy tiskopisů přejímací-ch 
a nákupních hstů o pat ř C' n Ý chf i r m ou t ě c !J, to' úst a v Ů', kteráž 
skutečn'Ost musela zase pro>dáv~jídho uvěďomiti, že F. uzavírá jménem 
těch ústavú, a nikoli jménem vlastním. Když pak Vilém F. zpronevěřil 
zažalovanou částku kupní ceny za obilí, které 'Od žalobce pro žalované 
ústavy koupil a hotově zaplatiti Po'vinen byl, nelze říci, že by tím bYl pře
kročil jenom plnou moc, nýbrž se dopustH provinění, za které ručí žalo
vané ústavy žalohci dle § 1313 a) ohč. ~ák. Zbývá jen otázka, ll' o k 11 d 
kaž.dý ze žalovaných' ústavů ruči, zejména ručí-li o'ba solidárně za celou 
škodu, jak žalobce; žádá, ale nedokazuje. V tom ohledu zustalo řízení ne~ 
úplným, nebnl není zjištěno, 'v jakém poměru oba ústavy k sobě navzájem 
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se nalézají, pokud se týče jaké množství obilí bylo dodáno prvžalovanému 
a jaké spolu žalovanému, kdy, kolik a za který ústav bylo placeno, zdali 
státní obilní ústav podle ustanovení odstavce třetího § 1 min. nař. z 3. 
ledna 1919, čls. 5 sb. z. a n. do ,právního poměru. žalohce s válečnÝm 
obilním ústavem ve Vídni, odbočkou v Praze, vstoupil. Bez těchto zjištění 
nelze určiti pomer, v jakém žalované ústavy na škodě žalobci F. proví
něním způsobené json zúčastněny. 

Ne j v y Š š í s o· u d nevyhověl d'Ovolání, správně rekursu. 

Důvody: 

Proti usnesení odvolacího soudu, jímž byl rozsudek prvuího soudu 
zrušen a věc odkázána prvému soudu k novému projednání a rozhodnutí, 
podali žalovaní dovolání s návrhem za změnu r·ozsudku odvolacího soudu 
a obnovení rozsudku prvého soudu. Přes to, že usnesení o·dv'Olacího sOUdu 
bylo správně odporovat! toliko rekursem, slušelo 'vejíti v řešení věci, po
něvadž ze žádání v dovolání uvedeného jasně vyplývá, že se žalovaní 
domáhají změny v odpor vzatého usnesení, tudíž označení opravného 
prostředku jest nerozhodné (§ 84, odstavec druhý, c. ř. s.). Pro zjištěni 
právn,hopostavenlli Viléma F. nemohou být směrodatna plouze ustano
ve'ní smlouvy, nýbrž sluší 'přihlédati ke celkovému ús'tr.oH instituce, 0' niž 
tn jde. Rozhodna jsou v tom směru ustanovení naří~ení ze dne 26. května 
1917, čís. 235 zák., ° něž se smlouvy opírají. Dle tohoto nařízení byly obilí 
a luštěniny zabaveny ve pro s p ě c h stá tu. Držitel byl povinen pro
dati je válečnému obilnímu ústavu nebo jeh o z moc n ě n c ů m za sta
novenou přejímací cenu. Z' moc II ě II C i směli: se zabavený,mi věcmi na
kládati toliko podle příkazů válečného obilního ústavu (§§ 1, 6, 22). Mlu
ví-Ji smlouvy rovněž o zmocněnc!ch, jsou v souhlase se zákonem. Z to
hoto celkového stavu plyne nade vši pochybnost, že Viléma I'. dlužno 
pokLádati za zmocněl1ce, nikoliv komisionáře ve smyslu obchodního zác 
kona. Tomu svědčí i znění nákupních a přejímacích listů, nesouc!ch firmu 
válečného obHního ústavu a číslo nákupního oddělení. Sluší odkázati 
i k tomu, že v § 7 stanov státního obilního ústavu naří.zení ministra pro 
zásobování lidu ve sh'Odě se súčastněnými ministry ze dne 3. ledna 1919, 
čís. 5 sb. z. a n., o Státním obilním ústavu, jenž nastoupil v úkoly váleč
ného obilního ústavu ve Vídni a jest oprávněn, vstoupiti do všech práv
ních poměrů tohoto ústavu, se výslovně uvádí, že do oboru působnosti 
odbočky náleží jmenovati zmocněnce (komisionáře). Komisionáře dlužno' 
tedy pokládati za zmocněnce. Za provinění jeho ručí ovšem strana, jež 
si ho ku splnění smluvního závazku zvolila a jest tu pak užíti § 1313 a) 
obč. zák. Nebylo .. li placeno ihned při odebrání předmětu, jde to na účet 
obou· stran a nemůže vyloučiti užití § 1313 a) obč. 2Ják. 

Čís. 728. 

I vzdálenějšim sousedům práv jest vlastník ze škody, způsobené tím, 
že otvorem v jeho zdi dostala se drůbež na jejich pozemek a tam škodu 
ZPůsobila. Za opravu přehrady dle § 858 obě. zák. žádati však může pouze 
bezprostředni soused. 

(Rozh. ze dne 26. října 1920, Rv 1530/20.) 
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Na žalobcově pozemku způsobena byla škoda drůbeží, jež náležela 
obyvatelům dělnicke kolonie žalované společnosti. Kolonie obehnána by la 
plotem, jenž byl poškozen směrem k _žalo·bcovu pozemku, mezi níinž a ko
lonií bylY ještě dva cizi pozemky. Zalobě O' náhradu škody pro c e s II í 
s o udp r v é s t o I i c e vyhOVěl. D ů vod y: Jde o to, zda žalovaná 
spo1ečnost ručí za škÚ'du, jež vzešla tím, že opomenula opraviti poškozený 
plot. K této otázce dlužno přisvědčiti, nebo'! § 858 obč. zák. ukládá vlast
níku povinnost, by ohradu opravil, pakli by otvorem v ní zejícím mohl 
soused býti poškozen. Tak jest temu i; tomto· případě. Pozemek žalobcův 
byl v bezprostřední blízkosti ohrady, žal'ované nebylo tajno, že obyv,ltelé 
kolonie chovají drůbež .a že tato otvorem v ohradě dostávala se na pO'
zem'ek žalobcúv. Opomenutím- tímto do,pustila se žalovaná zaviněnÍ', z ně
hož jí 'Vzcházípo'vinnos't kw náhradě škod'y (§ 1297 obč. zák.). Sousedem 
ve smyslu § 858 obč. zák. nero·zumí se pouze soused bezprostřední a ne
va-di pojmu souseda, že mezi pozemkem žaloboovým a kolonií žalované 
jsou dva cizí pozemky. O d vol a c í s o· u cl žalobu zamítl. D ů v o, d y: 
i povinností, uložených vlastníku §em 858 obč. zák. mohl by odvozovati 
nár,ok pouz.e bez.prostřed'ní soused. Hraničícím· sousedem jest pouze t\--u, 
jehož nemovitost má s nemovitostí sousedů společnou, bezprostřední hia
nici. Kdyby zákon .byl p·omýšlel i na vzdálenější sousedy, nebyl by užiI 
výrazu hraničící soused, nýbrž pouze soused. Při správnosti výkladu 
soudu prvé stolice bylo by pochyb no, až ku jak vzdálenému sousedu sahá 
závazek dle § 858 obč. zák. Vzdálený soused mohl by pak p·O případě 
zasahovati v práva souseda bezprostředního. 

Ne j vy Š š í s o· u cl zrušil rozsudek odvolacího, soudu a uložil mil, hy, 
nehledě k důvodu, z něh·ož žalobu zamítl, znovu rozhodlo· odvolání. 

Důvody: 

Žalobce pozaduje náh.radu škody zpllsobené mu drůbeží a jinými do
mácími zvířaty, která ze dvorků dělnických domků žalovaného přebíhala 
na žalobcovo pole plotem, z části zničeným. Za škodu zvířetem způso
benou je sice podle § 1320 obč. zák. zodpovědn:§m ten, kdo zvíře chO'fá, 
poštve, dráždí neho opatřiti zanecíbá, ale tímto' předpisem není vyloučena 
zodpovědnost toho, kdo pmti předpisu §. 1297 oM, zák. opomenul užiti 
pozornosti za daných okolno·stí potřebné, ani toho, kdo jednal proti zá
konu, který hledí náhodnému poškození zabrániti (§ 1311 o'bč. zák.). Zákon 
v § 858 obč. zák ukládá vlastníkn p'olvi~nost, by SVO.ll zeď nebo hraldbu 

. v dobrém stavu udržoval, kdyby otvorem hrozila hraničíeirnu s"usedu 
škoda, a zavazuje dále každého vlastníka, aby se postaralo· ohražení 
svého prostranství a o oddělení 'Od cizího pozemku po pravé straně svého 
hlavního vchodu, je-Ii tohoto ohražení potřebí, aby soused nemohl býti 
poškozován. Předepsaným O'plocením a udržováním hradby má býti za
mezeno, a'by domácí zvířata podle hospodářské p·otřeby nebO' zvyklosti 
volně chovaná UJ·ep·řebíhala nasOlu~edTIlipoz.emlky a tam škod,w nepůsobila; 
předpis ten hledí tudíž zabrániti náhodným poškozením, které z chatrnosti 
hra<řby neho nedostatku oplo·cení mohou sousedu vzniVnouti. Tato povin
nost j.est arci výjimkou z pravidla, Niž v § 362 obč. zák. uvedeného a p;oto 
může býti jejf splnění vymáháno toliko s'Ousedem bezprostředním, avšak 
Ve s'por-u nejldle o 'splnění této povinn.osti, !nýbrž I(}I náhradu škody zpŮ"sobeiné 
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nedbáním tohoto předpisu a opomenutím patřičné pozornosti. První soudce 
ziistil, že žalobci způsobila škodu drůbež z dělnické kolonie žalovaného, 
že pole žalobcova jsou v ne!bjj;žší blízkosti této kolonie a že žalovanému 
při trochu pozomosti nemohlo ujíti, že jeho nájemníci chovají drůbež a že 
tato zejména následkem otvo-ru ohněm vzniklého v plotu nabyla volného 
přístupu k polím žalobcovým. Toto odůvodnění žalobního nároku odvo
laci soud zcela přehlíží, vycházeje z mylného názoru, že vlastník může 
býti ze škody vzešlé opomenutím znovuzřízeni plotu zodpověden tohl<o 
sousedu .bezpmstře·dnímu. V důsledku tohoto názoru odvolací soud neza
býval se 'Odvoláním, pokud odporoval" skutkovému zjištění prvního' soudu, 
že škodu způsobila drů'bež v domcích žalovaného chovaná, takže do\'o
lací soud postrádá skutkového zjištění, které by mohl za základ položiti 
svému rozhodnutí ve věci samé. Byl proto odvolací rozsudek ve smylu 
§ 513 a § 496 čís. 3 e. ř. s. zrušen a věc byla zpět odkázána soudu odvo
lacímu k jednání a rozhodnutí. 

Čís. 729. 

Zákon o zajištění půdy drobným pachtýřům ze dno 27. května 1919, 
čís. 318 sb. z. a n. 

Pod pojmem »rodina" sluší rozuměti okruh osob zahrnutých svazkem 
příbuzenským nebo švagrovským až do těch stupňů, do nic'lž ůbyčejně! 
mezi lidem svazek teu se pěstnje a tudíž přátelský poměr a styk Udržuje. 

("Rozh. ze dne 26. října 1920, R II 324/20.) 

Požadovaný pozemek měl od r. 1901 v pachtu švagr požadovatelův 
a obdělával jej společně se svou manžellmu, sestrou požadovatelovou, 
a'ž do roku 1910, kdy jej přenechal dO' poclpachtu požadovateli. Přihlášku 
jeho o b a niž š í s o u d y zamítly z těchto cl ů vod ů: Požadovateli ne
přísluší nárok, aby mu byl požaclovaný pozemek postoupen do vlastnictví, 
ježto není dle zákona Č. sb. 318/1919 oprávněn čítati si do své pachtovní 
.dOby onen čas, po který pozemek ten měl v pachtu jeho švakr a jeho 
sestra. Nehoť do »rodiny" ve smyslu § 1 odstavec třetí zákona uelze čítati 
ani šva-kra a;nii -se:S'tflll1, ježto dle § 40 obč. 'Zák do »rodiny« ná1ež,eH' 'po~tlze 
rodiče a děti, nikoli však poboční příbuzní, jako bratři, sestry, tím méně 
pak švagr, a zákon ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n. ve příčině 
té žádnou výjimku z ustanovení ,§ 40 ubč. zák. nestanoví. 

N e j v y Š š í s o u d přija·] přihlášku po'žadovatelovu na soud. 

Důvody: 

Dovo-hťcí rekurs jest opodstatněn. 'NebOť i švakr, manžel sestřin, musí 
připočten býti k rodině požaclovatelově po rozumu § 1 odstavec třetí zák. 
požad., sluší! pod »rodinou« rozuměti okruh osob zahrnutých sVaZk~l? 
příbuzenským, t. j. pokrevenským nebo' švakrovským až do, těch stupnu, 
do nichž obyčejně mezi lidem svazek ten se pěstUje a tudíž přátelský 
poměr a styk udržuje, clo okruhu 'Osob těch patří ale ro·zhodně i sestra 
a potom a proto rovně také její muž, ježto mezi manželi pak se již ne
rozeznává a mezi prospěchy jednoho a druhého v názoru lidu rozdílů ne-
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činÍ. S opačným náhledem nižších stolic, že totiž sestra> a švakr nespa
dají pod pojem »rodiny« ve smyslu zákona požad(}VaClho, nelze proto 
souhlositi. 

Čis.730. 

Ustanovení §: 527, odstavec drahý, c. ř. S., platí i v řizeni ex;ekučnhn!. 

-(Rozh. ze dne 26. řijna 1920, R II 335/Z0.) 

V řízení exekučním zrušil rek u r sní s O· u d usnesení prvého soudu 
II ,přikázal mu, by, proveda se stranami úslní jednání, vydal nové roz
hodnutí. 

Ne j v y Š š í s o II d odmítl dovolací rekurs. 

Důvody: 

Napadené usnesení zrušilo usnesení soudu prvého s příkazem, by tento 
po provedení ústního jednání se stranami vydal nové !ozvhodl1lltí. J est t~ 
tedy pIípad uvedený v druhém odstavci § 527' c. ř. s., 3enz ~Ie § 78 ex. r. 
platí i pro řízen! exekuční, kde rozlmdnutí soudu rekursmho lze odpo
mvati pouze tehdy, když v rozhodnutí tom se stanoví, že t~p'rv>e po ve; 
jití jeho v mOc práva jest přikročiti k výkonu příkazu udelen~ho p:ve 
stolici. Této výhrady však usnesení rekursního soudu ne'obsahuJe, a Jest 
proto dovolací rekurs nepřípustným. 

Čis. 731. 

Vyžádati si vyjádření stran a soudu, jenž po zákonn hyl by příslušným, 
jest při delegaci dle § 31 j. n. závazným. 

(Rozh. ze dne 26. říjua 1920, R II 337/20.) 

Žalobkyně domáhala se na vrchním zemském soudě, by z důvodu 
vhodnosti d'Blezován byl ku projednání sporu jiný sond nežli původně do
volaný .okresní soud v R. Vrchní zemský soud bez dalšího návrh zamítl, 
neshledav i'ádost věcně opodstatněnou. . 

N e j v y Š š 1 s O' n d usnesení to zrušil a uložil wchnín;u zemskemu 
soudu, by, vyžádaje si od okresního S,\ludU. v R. a od spornych stran vy
jádření o návrhu delegačním, o něm znovu rozhodl. 

Důvody: 

Dle § 31 poslední odstavec j. n. jest si před vyřízením návrhu na ,de
]el[aci jiného sondu ku p-rovedení sporné v~;:i vyžá~ati o,~ s~'~ďu po :á~ 
konu příslušného a od stran vyjádření slouzrcí k obJasněm veel. Ze znem 
zákona (argum. slovo »j e s t si vyžádati" v něm. textu »s 1 n d abzufor
dern,,) jde na jevů, že vyžiádán! těchto vyjádření jest záyazné, že, t~dy 
aniž by by,lo ponechána vůlnému uváženÍ' s'Oudu, " delegacl wzh:oduJ'lClho, 
uznává-li vyjádření ta potřebnými, se tak vždy státi musí. Správn,]st toho, 

.," 
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co uvedeno, vysvítá také ze společné zprávy stálého výboru snomovu:\,_ 
a stálé komise panské sněmovny" v níž se odůvodňuje nynější znění zá
kona oproti předloze, v níž místo slova »sind« stálo slovo: »konnen«. 
Vrchní soud zemský však nešetřil tohoto předpisu a vydal své usnesení, 
aniž vYžádal si vyjádření jak v § 31 poslední' odstavec j. u. nařízeno. 

Čís. 732. 

Z toho, že banka vyplatila akkreditovanou kupní cenn, ač předložený 
nákladní list nebyl označen Jako duplikát, neplyne ještě její zodpovědnost 
za to, že vyplatila peníze na padělek nákladuího listu. 

(Rozh. ze dne 26. října 1920, Rv JI 217120.) 

ZaJujicí firma koupila prostřednictvím Allreda K-a zboží s tím ujed
náním, že ztoží bude dodáno, jakmile bude složen u žalované banky 
akkreditiv, zněiící na jméno Allreda K-a, a spl~tný proti předložení d u
p I i kát u nákladních listů na zakoupené zboží. Zalující dle úmluvy akkre
dltovala u žalované banky >kupní ,cenu, již pak banka vyplatila Mfredu 
K:-ovi proti předložení dv'Ů'u nákladních listů, jež však nebyly označeny 
jako "dupllkát". Později se zjistilo, že žalobkyně stala se obětí pod vodu 
Alfréda K-a a že žádné zboží odesláno nebylo. Zalobkyně domáhala se 
na žalované náhrady škody, ježto vyplatila peníze proti příkazu.P r 'O

e e sní S O udp r v é s tol i c e žalobě vyhověl. D ú vod y: Dtázku, zda 
jest označení nákladního listu jako ".duplikát" podstatnou náležItostí, jest 

. zodpo,věděti kbdně. Podle § 61 odstavec pátý žel. ďOPT. ř. jest dráha po
vinna, by k žádosti odesílatele potvrdila příjem zásilky na duplikátě ná-
kladního listu, jí ",ároveň s nákladním listem předloženém, a jest duplikát 
nákladního listu označiti jakO' dup I i kát. Vystavení duplikátu. jest na 
náklacinim listu razítkem potvrditi. Toto zákonné ustanovení má nejen 
ten význam, že múže odesílatel za c!opravy jinak se zhožím disponovati, 
nýbrž proti předložení duplikátu nákladuího ~istu kupní ~e~u. za, zboží 
ihned po odevzdání zboží dráze a potvrzení drahou na duplIkate u banky, 
u níž má kupitel akkredltiv, vyzvednouti. V takovém případě tvoří dupli
kát nákladního listu důkaz jak pro příjemce knpní ceny, tak i pro vyplá
cející bankovní ústav. Zákon výslovně vyžaduje, aby listina ta hyla ozna
čena jako "duplikát«. V tomto případě bylo také výslovně ujeduáno, že 
se kupní cena má vyplácet proti »duplikátu« nákladních listů, a má tedy 
dnpHkát pro vyplácející banku vlastnost cenného papíru. Postrádá-li tedy 
listina označení jako duplikát, neodpovídá zákonnému předpisu a nelze 
ji PToto považovati za listinu, tvořící dúkaz o tom, že úmluvě bylo vy
hověno'. Byla-li tedy - jako tomu jest v tomto případě - tato. listina {ná: 
kladní list} padělána a vyplatila-li banka peníze přes to, že n;.byl náklad11l 
llst označen jako »duplikát", zavinila banka, nezachnvavsl zakonnyc~ 
předpiSŮ, výplatu akkreditova:ných peněz a jest povinna obnos vyplaceny 
nahraditi Na tom ničeho nemění se tím, že v praxi se nebéře dle voslldku 
znalců z' ohoru bankovnictví na to ž:fudného ohledu, zda označení jako 
duplikát na nákladním listu jest připsáno čili nic, ba, _ že b,,;nky. d~konce 
veškeru zodpovědnost ohledně pravosti a platn'osh nakladmch hs~"- od~
pírají a to, i když to stranám sdělí. Nebo! ohchodní zvyklost nemuze za-

"'=-j{oiúli;hCi-předpisu měniti. Zákon se neřídí podle praxe obchodních zvyk
lost:, nýbrž tato musí býti v souhlasu se zákonnými předpisy. Banka 
bvla povinna, by okolnost, zda nákladní list je opatřen doložkou "dupli
kát" zkoumala i proto, že, jak zknšenost učí, právě nedostatek podruž
ných jinak náležitostí, pouhé maličkosti jsou s to, by přispěly ku zjištěn; 
padělku. Uvádějí·li znalci, že označení "duplikát" je lhostejno' a že banky 
odmítaií předem ručení za pravost listin, jim předložených,. dlužno jen 
ještě podotknouti, že jednak jde tu o' zákonnou náležitost, kterou banka 
nemůže vyl'Oučiti, jednak prOhlášení o neručení za pravost nemůže býti 
závazným všecbecně, nýbrž. ien tehdy, .když v tom kterém případě druhý 
smluvník dá výslovně nebo mlčky k tomu svO'lení. V případě, [} který se 
jedná, takováto výslovná nebo mlčky se staV'ší dohoda nebyla, ani tvrz':.n~. 
Žalovaná hanka jednala tudíž neopatrně a musí nésti toho dusledky (cla
nek 282 obch. zák.). O dVl) 1 a c í s ou d mzsudek potvrdil z týchž dů
vnďů. 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil rozsudky obou nižších soudů a uložil soudn 
prvé stolice, by řízení doplnil a pak znovu rozhodl. 

Důvody: 

Přehlédnutí toho, že předložené nákladní listy nebyly označeny jako 
duplikáty, není takovým pocbybeném a zanedbáním povinné péče, jež by 
za všech ok.olruolstí ža.}lCYv,wno:u. -bank.u ':zav.avO'vaJ,o )k zap1acení požadované 
částky, najme vezme-li se ohled na posudky znalců jak z oboru želez
ničního tak i z oboru bankovního. Z úvahy, že pouhé opomenutí poznáinlw 
»duplikát« by asi nemělo takového dalekosáblého významu, kdYby před
J,O'žené nákladn, listy byly pravé, plyne, že na tom jediném základě, že 
schází označení nákladních lislú jak'O duplikátův nelze bezpečně a správně 
při tuio rozhodovati. Předepsáno jest výslovné 'Označení duplikátů jako 
takových §em 61, odstavec pátý, dopy. ř. žel. Prováděcí předpiS odst. ll. 
k § 61 dopy. ř. žel. stanoví, jak odesílatelem vyplněný duplikát vypadali 
a CO' 'O'bsahovati má. Z ostatního obsahu §u tohoto však jde na jevo, že 
vlastní ú'čel duplikátu je ten, aby o,desHatel měl legitimBci jako odesílatel 

. _a mohl PO' případě zásilkou, pokud adresátovi vydána nebyla, nakládati 
nebo ji Jinam, než původně zamýšlel, diúgovali. Okolnost, že banka pře
hlédla, že na předložených jí dv'OU' náklaďnkh listech schází označeni jich 
jako duplikátů, nestačí tedy 'O sobě k tomu, aby žalobě vyhověno býti 
mohlo. Není všák proveden důkaz a zjištění okolností clúležitých pro po
souzení, zda snad banka při vyřizciváni' tohoto obcbodu ne.dopustHa se 
jinýcb ža}ohcem tvrzených ne'Opatruostí, zda totiž, znajíc již jeden nedo
statek předložených listin (nákladuí listy bez označení jaka duplikáty) 
nevyplatila peníze Alfrédu K·ovi na rychlo, mimo' úřední bodiny přes va
rování a upozorňování ji došlá. Okolnosti tyto, kdyby zjištěny byly, spolu 
s tím co dosml jest zjištěnO' o nedbání předepsané uáležitosti duplikátů, 
mohl; hy po případě býti rozhodnými pro úsndek, zda z celého jednání 
žalované nevyplývá, že nezachovala tu péči, kterou jako obchodník při 
vyřizováni příkazů svýclI komitentů mela zachovati. 
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Čís. 733. 

1. Ku případům evikce předpis § 49 čis. 8 j. n. se nevztahuje. 
2. Vojenské koně nejsou věcmi, vyloučenými z právniho obchodu. Jich 

neoprávněný prodej neposuzuje se dle ustanoveni o smlouvách neplatných, 
nýbrž dle předpisův o správě. 

(Plenární rozhodnutí ze dne 27. října 1920, č. pres. 749/20.) 

Dú vody: 

Rozhodnutí soudů předklád·ány jsou četné případy, kde kupitel domáhá 
se na pmdateli náhrady, ježto koupený kůň byl jakožto' vojenský kůň ku
piíeli vojenskou správou zabaven. ž'alohy podány jsou dílem u soudů 
okresních, dl/cm u sborových soudů prvé stolice. Pokud v žalobách, po
daných u 'Okresních soudů, domáháno se bylo peníze, převyšujícího 1000 K, 
byla ve dvou případech žaloba ve všech třech stolicích věcně vyřízena, 
námitka věcné nepřlslušnosti nebyla vznesena a ani soudové otázkon věcné. 
příslušnosti se ne,z"bývali (rozhodnutí ,nejvyššího soudu ze dne 20. dubna 
1920, Rv 1162/20 a ze dne 18. května 1920, Rv I 207/20). Pouze v jednom 
případě vznesena proti žalobě námitka věcné nepříslušnosti; 'Okresní 
soud námitce vyhověl, rekurs ní soud námitku zamítl a: nejvyšší soud po
tvrdil usnesení rekursního soudu, vycházeje z názoru, že žaloba jest ža
lobou ze správy pro vadu právní a že předpis § 49 Č. 8 j. n. vztahuje se 
jak na vady fysické, tak na vady právní (rozhodnutí nejvyššího' soudu ze 
dne 2. března 1920, R I I !O/30). Pokud. žaloba byla podána u sborového 
soudu prvé stolice, zabýval se nejVYŠŠí soud dosud třemi případy. V jed
nom případě (rozhodnutí nejvyššího soudu ze dne .16. března 1920, Rv ,I 
111/20) bylažal'Oba v prvé i druhé stolici věcně vyřízena, otázka phsluš
nosti nebyla vzata na přetřes. Nejvyšší soud sám od se,be zmšil ce-lé před
chozí řízení jako zmatečné a odmítl žalobu pro nezhojitelnou nepříslušnost 
dovolávaného sborového soudu prvé stolice, vycházeje z téhož právního 
názoru, jako v rozhodnutíR I 110/20. V druhém případě (rozhodnutí nej
vyššího soudu ze dne 7. dubna 1920, R I 182/20) vyřízena žaloba ve všech 
třech stolicích ve'cně. Při poradě nejvyššIho soudu poukázáno' k rozhod
nnltím R I 11;0/20 a Rv I 111/20 a navrhováno jako, v případě Rv I 111f20. 
Většinou však bylo toto mínění odmítnuto' s poukazem k tomu, že vo
j'enský kMí jest mimo právní obchod, iehol koupě je neplatná a nejedná 
se proto, o žalobu ze správy. V třetím p'řípadě (rozhodnutí nejvyššího 
soudu ze dne 4. května 1920, R I 264/20) odmítl sborový soud prvé stolice 
žalobu pro vecno,u nepříslušnost, rekursn! s,oud ,odmítl námitku věcně ne
přls1Iršno~ti, poněvaJĎiž § 49 Č. 3 j. n. má na zřeteli pom.e vady lysické, 
nikoli též vady právní; nejvyšší soud odmítl dle § 45 j. n. dovolací rekms 
jako nepřípustný. Otázkou, zda vojenské koně jsou věcmi mimo právní 
obchod, zabývá se zevrubně wzhodnutí Rv I 267/20 a odpovídá k ní v roz-
poru s rozhodnutím R I 182/20 záporně. . 

tIledě k těmto odporuiícím si rozhodnutím odkázal první president nej
vyššího soudu věc do zasedání plenárního, jež usneslo se na shora vytče
ných zásadEvch. Směrodatnými byIy tyto úvahy: 
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K čís. 1. Pro rozhranění věcné příslušnosti mezi soudy okresní a 
sborové soudy prvé stolice v rozepřích o majetkoprávní nároky rozhcd
'lOV jest zásadně hodnota sporného předmětu. Případy: kde b~z ohled~ 
k této hodnotě nastupuje výlučná příslušnost buďsi soudu okresmch, buďSI 
shorových soudů prvé stolice, jsou výjimkami z řečeného pravidla a nutno 
proto přesně vykládat! předpisy, patř!cída tét~, skupiny.T,ak?výnIt.o ,::ý: 
jimcčným předpisem jest i ustanovem § 49 II CIS. 8 J. n., Bmz k vylucne 
příslušnosti soudů okresních přikázány »spory pro vady dobytka«. Am 
z doslovu, ani z úmyslu, ani z dějin vzniku zákona nelze dovozovati, že 
by slovům »vadydooytka« náleželo podkládati jiný smysl, než jaký dle 
gramatického výkladn (§ 6 obč. zák.) jest v nich utajen. Ze sl~v :v:ady 
dobytka« jest zřejmo, že zákon na mysli má pouze vady, ktere vezl \ e 

. zviřeti samém, jejichž nositelem jest tedy tělo zvířete, nikoli ale vadY 
mimo ně ležící. Se zákonným ,označením »vady. dobytka«setkáváme se 
v původním dC510vu všeobecného zákona ohčanského v paragrafech, po, 
jednávajících o správě a sice v §§ 924, 925, 926 a 927. Z celého closlovu 
těchto paragrafů jest vidno, že zákonodárce slovem »vady dobytka« vy
rozumíval pouze lysické vady dobytka. Na tom se ničeho. nezměnilo lIl. 
dllčí novele u k ohč. zák. (cís.nařízení ze dne 19. března 1916, Č. 69 ř. z.). 
I tu zákon především na my·sli má dobytek nemocný a vadný (§§ 925 aJ 
932 a všeob. obč. z.l. V § 933 n,ovéh'o dnsl,ovu obč. zák. rozeznávají se 
pokud se nároku ze správy týče: a) nemovitosti, b) movitosti a odd e
len t c) vady dobytka. Pak opět se mluví 'O lhůtách, resp. 'O začátku lhůt 
1. při' odevzdání věd, 2. při správě z t<illwvých vad. dobytka, "ři nichž 
určena jest právní domněnka a 3. pro správu uplatňovanou z důvodu toho, 
že osoba třeti na věc činí si nárok. Správu pro právní nedostatky zákon 
tedy liší od správy pro vady dobytka, na něžiedině se vztahuje § 49, 
,odst. 8· i. ll. Nebylo také -úmysIe'm 'iákO!llodáf'oo~ým při nové ú,pifG.vě 
všeGb. zákona občanského v kapitole o správě pojem »vad dobytka" roz
šiřovat i na případy, kdy nelze mluviti o vadě na dobytku, resp. v těle 
zvířete váznoucí. Ve vysvětlivkách k osnově III. ,dílčí novely praví se 
v úvodě výsloiVoe, že jde o io, »aby zcela zastaralá, ustanovení .o spr á v ě 
z vad y dob y t k a byla změněna a novými právními předp,isl" nahra
žena. Ktitulu 9. oidst..5 (předpisy o obligačním právu. Správa P' r o vad y 
dob y t k a) vysvětlivky poukazují k tomu, že dosavadní předpisy ne,od
povídají nověj:ším vymoženostem na p o I i z věr o lé k a ř s k é m. Za
vádějí se tedy nové a při tom se konstatuj,e, že zákonodárství nemůže' věc 
upraviti do detailu, jelikož znalost ne moc í dob y t č í c h nalézá se 
ve svém rozvoji a zákonná úprava musí odpovídati stanovisku, jaké Pl ávě 
věd a zaujlmá. Dále se tam uvádí, že, se ,vyskytují a bývají zavlékány 
stále nove,dříve neznámé dob y t č! II e moc i a že zákono.dárství není 
mo·žno· by stejně rychle s těmito změnami a vývojem kráčelo a že se 
tedy ;dporučuie, by vládě dáno bylo zmocnění, že múže cesto'u nařizo
vací potřebné věd ě vet e rl n á ř s k é odpovídající předpisy vydávati.« 
Dovolávání se v dúvodové zprávě vědy veterinářské a uvádění jen ne
mocí dobytčích nasvědčuje tomu, že šlo jedině o vady na těle· dobytka 
se vyskyiující a nikoliv 'O vady, které nemají s podstatou dobytka, o ně~~ 
dotyčný spor je zahájen, co činiti, že tedy slovem "vady dobytka« slUSI 
rozuměti jen a jen nedostatky na zvířeti samém se vyskytnuvšL Za vady 
takové nelze ovšem označiti pouze snad·· nemoci dobytka. § 925 nového 
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znění vše-ob. a 
ovšem spočívati i v tom, že zvíře nemá předností slibovaných, resp. před
pokládaných {dicta et promissa), na př. koupena byla vÝslovně kráva 
březí, ,pak se ale zjistilo, že březí není, i tOl je nedostatek na koupeném 
zvířeti, tedy vada na dobytku - vada fysická. Třeba při tom šlo také 
'o uplatňování vady právní v to zahrnuté, zůstává právě nedostatek resp. 
vada na těle koupeného zvířete se vyskytnuvší základen pro spor a dlužno 
především eventuelně i slyšením znalců veterinářů zjistiti, ·zda vytýkaná 
fysi'Cká vada resp. nedostatek skutečně konstatovány býti moho'u. Z u"e
d~ného plyne ale, že vady čistě právní se strukturou těla zvířete nesl'U
visejí.cí, j.ichž nositerl'em IHenlí, tedy tě.Jo zvíř,ete, pod ,po}e'm »vady dtobytkn« 
zahrnovati nelze, Do této kategorie' spadá i vada ta, že dobytče koupené 
nenáleželo prodávajícímu, že je tu tedy evikční nárok osoby Hetí. Vady 
takové byl by i žalobou ze správy uplatňovány býti mObily, nejsou va
dami ve smyslu § 49 odst 8 j, n. a ne n í prol rozhodování o nich povolán 
bez ohledu na ceny předmětů výhradně soud okresní. Míní-li odpúcci to
hoto náz1o'f'l1l, 'že se starHoviska 'o:portunity a jednoty byli o by prospěšn,o 
jak pro vadu fysicko,u, tak i pro vadu právní při dobytku se vyskytuiící 
příslušným k projednání prohlásiti okresní soud, nelze vúči tomu nic ji
ného uvésti, než jen poukázati ku platným shora uvedeným právním před
prsům a k tomu, že, při vadách a nedostatcích, tkvících ve zvířeti samém, 
bylo uznání výlučné příslušnosti ,okresních soudů zcela pochnpitelným, 
Jsouc diktováno jednak tím, že s menším nákladem a menšími obtížemi 
bude spojena obhlídka zvířete u neb od s'Oudu okresního a tento soud bude 
míti pro obhlídku zvířete znalce prakticky velmi dobře vy,školené, jednak, 
tím, že zejména při nemocech dobytka věc nestrpí odkladu. Tyto úvahy 
nemají místa při nedostatku nebo vaďne,sti vlastnického práva auktomva, 
ježtc v těchto případech jednati se bude o otázky, jež celkem neliší se od 
podobných otázek jinakých rozepří. 

K čís. 2. Podle zásady § 355 všeob. obě. zák. může každá věc b,Hi 
předmětem právního jednání. Zákon však nčkterým věcem upírá tuto zpú
sohilelst, a to věcem veřejným, pokud trvá jejich určení k účellim veřej
ným, a věcem, které výslovně sám za vyloučeny z obchodu prohlašuje. 
Stát pak vyjímá věci některé z obchodu proto, že chce být jeiich vlast
níkem sám, takže soukromá práva k nim mohou bÝti vykonávána pone 
potud, pokud tomu nejsou na odpOJ předpisy vydané k zachování a utu
žo"á'ní veřejného blaha (§ 364 odst. 1 všeob.obč. z.). Z toho plyne, že 
za res extra comercium sluší jen a pouze ty, věci považovati, které právní 
předpisy výslovně jako takové označují. Věcmi takovými, s nimiž obcho
dovati není možno, jsou vzhledem k tomu, že j'sou majetkem státu a vý
hradně jen k účelům erárním slouží, součástky vojenské výstroje. m, kro 
dvor. kancel. ze dne 5, prosince 1800, ze dne 24, říina 1816 (O 204) nař. 
dvor. kance!. ze dne 21. prosince 1808 W. 234, ze dne 29. března 
W. 396, adekr. dvor. kance!. ze dne 29. srpna 1839 č. 26.261, sv. 267 
zák. po!. sb.). VěCÍ extra comercium není však vojenský kůň, jelikož v ře
čených ustanoveních o koních zmínka se neděje a je také již vzhledem 
k tomu k př.edmětům tam uvedeným počítati nelze, že je nelze přece před 
prodejem zni'čiti co do jejioh IPodstaty 'zpúwbem, ja'kto přeldp'isu,jíi wvedená 
nařfzenÍ a jeHkož e,rár sám koně DůjčU!j,e a p1roďá.vá, ,jlalk tOi pře,dtpisuje §. J, 
proďejem zniiti co do jeiich podstaty způsobem, jak to předpisují uvedená 
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tedy v,oj,enští k,olně nejsou zákonem a;a ·věci extra comerdum pro:hlášené, 
dlužno neoprávněný proMj vojenského koně posuzovati dle předpisú 

. o správě, při čemž vzhledem k tomu, že v případě tom jde jedině o právní 
vadu zvířete, příslušným není výlučně soud okresní. 

Čís. 734. 

Uznáno-Ii otcovství k nemanželskému dítěti, lze jen tehďa domáhati se 
sporem toho, co otec dle zákona plniti lest povinen, poukázal-Ii porllčenský 
soud poručníka ku žalobě formálním usnesením, jež, dOrllčcno byvši též 
nemanželskému otci, nabylo právní moci. 

Tímto usnesením jest procesní soudce vázán. 

(Plenární usnesení ze dne 27. října 1920, čís. pres. 1019/20,) 

Důvody: 

Ve třetínl titulu druhého oddílu, jednajícím o nemanželských dčtech, 
ustanovuje L dílčí novela k občanskému zákoníku (cis. nař. ze dne 12. října 
1914, čís. 276 ř. z.) pud § 16 II, totOi: "Uznáno-li 'otcovstvi, jest na soudu, 
by sám ad sehe stanovil v mimos,poJiném ří-zení výměru toiho, OD otci .dle 
zákona plniti náleží, z á v i s i-I i v š a k t o t o r o z hod n II ti n a v y
š,etření sp,orných skutečno'stí, jichž prostředky mimo
s por n é h 'O ř i z e n í tl e I z e z j i s ti t i, b yp o u k á z a I por u ční k a, 
pod a tiž a 1'0 b U.« I v literatuře i v soudní praxi rozcházejí se názory 
o tom, kdy dány jsou podmínky řízeni sporného a i'ak o,dkliditi rúznost 
v mínční jednak soudu poručenského, jednak soudn procesního o tom, zda 
lze či nelze vystačiti s prostředky řízení mimosporného a zda tudíž má 
či nemá místo řízeuí sporné,') K'dyžtě i v praxI čsl. nejvyššího soud!l ohje
viIa se v naznačených směrech rúznost míněni,') přikázal I. president věc 
seuátu plenárnímu. Tímto usnesena shora uvedená právní věta, pro niž 
byly rozhodnými tyto úvahy: Dle modvů ku vládní předloze I. dílčí no
vely (čís, 2 příloh k !ěsnopiseckým zápisům panské suěmovny, XX!. za
sedání, 1911, stl', 74 a 75) směřováno ustanovením § 16 I. dílčí novely 
k tomu, by zjednána byla shoda v otázce, v praxi uamnoze sporné, zda 
výměrn toho, co ,otci nemanželského dítěte dle §§ 166--168 obě. zák. plniti 
náleží, lze z mod úřední zjistiti řízením mimosporným, či zda nutno, by 
spolehlivý podklá,ci byl za všech okolnosti zjednán řízením spurným. 

Jak vidno z doslovu § 16 r. dílčí novely, nez<vbočiI záko,n ani do toho, 
ani do onoho z 'Obou extrémů, Rc,zhoclnuv se zásadne pro řízení mimo
sporné, neztratH s očí 'zvláštnQ-sti řízení mimo'Sporného, nezapoměl na 

~~ stěžejnl zásadu tohoto řízení, vyslovenou v § 2 čís, 7 nesp. říz, Z diIvodú, 
j'OŽ zde zevrubně uváděti netřeba, prolomil zákon na prospěch říZení mimo
sporného zásadu, vedle které sporem pmjednává a rozhoduje se o niÍ-

1) Údaje literární obsahují a soudní rozhodnutí udávají zejména poznámky, 25 a 26, 
přIčí'něné na stránce 235 k § 463, díla: Krainz-Pfalf .• Hhrenzweig, System des osterr. 
aHg. Privatrechtes, ffi:of!e Auflage, zweiter Band, zweíte Halfte FamHien ... und Erbrecht. 
K tomu rozhodnutí Glaser ... Ung!r, neue Folge, Bend 52, Nr. 7256, 7571 a 7716. 

2) Rozhodnutí neivyššího soudu ze dne 7. ledna 1920, čís. R. I 510/19 (Právník 
1920, sešit VIlI, str, 294) a ze dne 31. sl'pna 1920 čís, R I 712/20, 
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wcích jsou jen co do důvodu či co 
do r'Ozsahu, či ve směru obojím, a 'Odklidil námitku, již proti přípu~tnosti 
mlmosporného řízení Gylo by lze čerpati ze zásady § 1 nesp, říz, Vysloviv 
se zásadně pro mimosporné řízení nemohl zákonodárce pustiti se zřdele 
případy, v nichž tato cesta dle úpravy tohoto řízení nebyla by schúdnou 
a nevedla by k uspokojivému řešení případu, tudíž případy, na něž pama
továno již, § 2 čís. 7 nesp. říz. Zda tento přeďpokladtakovýchto případů 
byl ospravedlněu čili nic a zdali tedy pravdu mají ti, kdož k otázce té při-, 
svědčují"či, ti, kdož to popírají, jest zcela lhostejo'o. Tento rozuor mohl 
by přiHti v úvahu de lege ferenda, ,de lege lata jest bez význam,;. 

Rovněž netřeba sledovati ty, kdož položlli si otázku, zdali hledíc kusta_ 
navení § 2 čís. 7 nesp. říz., byla výhrada § 16 I. dílčí novely: »závisí-li 
však ... až ... ,podati žalubu," vůbec ,potřebna, čili nic a, proč doslov této 
výhrady uchyluje se od doslovu § 2 čís. 7 nesp. říz. Dostil delege lata na 
tom, že ona výhrada v § 16 I. dnčí novely jest, a rovněž stačí pro otázku, 
o které tuto rozhodovati náleží, že, jakž celkem se uznává, přes různost 
doslovu výhrado,u §.16 I. dílčí novely vyjádřeno jest v podstatě totéž co 
jinÝmi ovšem slovy, jest řečeno v § 2 ,čís. 7 nesp. říz. I ten, i 'Onen předpis 
má na zřeteli p'řípady, kde věc zó,sadně přikázBna jest řízení mimo sPor
nému a vytýká předpoklady, za kterých věc výjimečně může dostati se' 
na pole řízení s'porného. Vysloviti se o tom, zda tyto předpoklady zde jsou 
pli~azuj~ § 16 I. dílčí novely soudu poručenskému. Tento soud zjednává 
s;'Ym vyrok,em podklad pro přípustnost řízení sporného" jeho výrOk má po 
teto stránce ráz konstitutivní. JežtO' pak, jak vytčeno, řízení mimosporné 
má ~de. býti pravidlem, cesta sporu výjimkou, vázanou na přesně stano
veny predpoklad, ježto dále výkon soudní pravomoci jest nejen právem 
nýbrž po výtce veřejno-právní povinností soudce, jemuž právní záležitost 
jest přikázána a ježto posléze účastníci maj,í subjektivní nárok na to, by 
právní záležitost, jimi na soud vznesená, došla vyřízenÍ' cestou v zákoně 
naznačenou, jest zajisté oprávněn požadavek, by jednak poruče~ský soud 
poukazuje poručníka výjimečně ku žalobě, učinil tak způsobem který po~ 
skytuje dostatečnou záruku pro poznatek, že poručcnskýsoud ~vědomil si 
ja,sně dosah!; 16 I. dílčí novely a to, že jedná' se o opatření, kotvicí v tomto 
zakol)ném ustanovení, jednak, by opatření to nestalo se bez kontrOly účast
~íkú. V 'Onom směru učí ,však praxe poručenských soudů na mnoze tomu, 
ze tIto soudové přidržují se prázdné šablony místo podstaty věci že uči
nivše ie:n tolilk, u~ aliQ'u]d ~edsse videatm, udělujÍ' ,PfCYstě dle, :Čí;. 62 Né
methy,-ho sbírky formulářů zmocnění ku rozepři, nepovažujíce za potřebno 
nějaké odůvodnění a nedoručujíce svého usnesení nemanželskému otci. Ne
h!edíc k)'Omu, že zmocnění ku rozepři má J hmotně i formálně zcela jiny 
ra:z a 'Vyznam než opatř",",í' ,dle :§ 161. dí'l'číruo'vely:cde tud.í.ž z té ,okoluo'sti 
že poručenský soud tuctovým vyřízením zmo,cnil poručníka ku provedeni 
~,po.ru, nik,ter.a!k, .při ne,fl'm'enší:m :pak s[JollehIivě nelze so:wditi, že vůbe'c urvě
domU si význam § 16 I. dílčí novely a proč za neschůdnou k vyřízení věci 
wzna! ce,stu nes,poril1.ého ří'zellí" [letlí výrok, jímž zmo;cň,uge se poru6ní'k 
k vedení rozepře formálním výrokem po .rozumu § 16 I. dílčí n(}vely a 
nelze proto výrok ten uznati za postačitelný podklad pro přesull věci 
z, 'pravidelného mimosporného řízení' na výjimečncu cestu ří,zení spor:lého. 
Tím p~dá též argumentace, kotvící ve stereotypním výroku, že j.fÝ poru
eensky soud, udě1iv zmocněnf k roz,ep,ři, dal zř,eirně ma SY,OZill111ěnolu, že za 
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neschůdnou považuje cestu řízení mimospornéh'O. Nejde tu o bezobsažnou 
hříčku slovani o prázdný formalismus,nybrž jedná se o to, by poručenský 
s'Oud neplul po vodách šablonovitosti a by zlomen byl hro.t domněnce, že 
:6cel.a libo-vo!lně vyhnuH se úkoilUl, je'l1!ž zákonem lemul v prvé řadě j-e'St při
kázán. Nutno tudíž trvati na tom, by poručenský sond učinil formální usne
sení po rozumu § 16 I. dílčí novely a by usnesení totéž řádně o,dů"Jďnil. 
Pak zajisté zahrání se tomu, by neopakovaly se přípa,dy, kde poručníku 
uděleno zmocnění ku sporu, pokud se týče, kde poručník poukázán ku ža
lobě na wdaj matky, veldle něho'ž prý o výživném nelze docíHti dohody, 
neb" proti otci, jenž nemá ani majetku, ani jiných příjmů než služební po
žitky z veřejného svého postavení, jichž vý,ši bylo lze zjistiti prostým 
úředním dotazem. Bylo dále p'Oukázán'O k tomu, že usnesení, vynesené dle 
výhrady § 16 I. dHči no,vely musí státi se za k'Ontfl)lystran. Nutno prr-to 
usnesení to doručiti zejména též nemanželském o otci a umožniti takto 
účastníkům, bY opravnými prostředky nesporného řízení bránili se proti 
přesunu věci na pole řízení sporného. Na vyřízení věci cestou mimospornou 
má záj:em jak mimomanželské dítě, jed'i1ak proto', ve' rychlej.i dostane se 
mu úpravy jeho nároků, jednak proto, že oficiálním rázem mimosporného 
řízeni chráněno. jest před úskalím processuálního 'Opomenuti, na vyřízení 
touto cestou má zájem i mimomanželský o,te"jemuž, kdyžtě otcovství 
uznáuo, ,nemůže býti lhostejno, by k vml 'Výši a!]jmenlace byl ruUicen vésti 
nákladný spor. 

Pou1Jázán-li poručník na žalobu formelně bezvadným a právoplatným 
usnesením poručenského soudu jest zjednán nezvratný podklad pro řízení 
sporné a nelze procesnímu soudu přlznatioprávnění, by zkoumal, zda 
usnesení poručenského soudu jesl či není věcně opodstatněno. Pravda 
o,všem, že ustanovení posl. odstavce II 42 I. n. k tomuto případu se ne
vztah!llje, majíc na zřeteli případJop.ača:Iý. Nu1no však ll'vážiti, že zákon 
ponechává soudu poručenskému na uváženou, zda jest či není s to, by 
vystačil s prostředky řízení mimosporného. Posouditi věcnou od,ůvod
něnost tohoto výrokll přísluší po případě soudu, jemuž poručenský soud 
pořadem slolic mimo,spotného řízení jest podroben, nelze však práva toho 
p>řiznati soudu procesnlmu, jenž neni po zákonu povolán k tomu, by roz
hodovalo, správnosti usneseuí soudu poručenského. Právoplatný výrok 
poručenského soudu jest nezvratitelným podkladem přípustllGsti pořadu 
práva nejen. pre účastníky, nýbrž i pro soudl procesní. 

Na konec nebude od místa, zaujati stanovisk,o ještě k jedné otázce, jež 
z různých stran byla nadhozena. Vysloven totiž názor, že, zahájen-li spor, 
auiž bylo hy zde formálního a právopi'atného usnesení po rOzumu § 16 
I. dílčí novely, bude na místě přerušení sporu do do'hy, dokud nebude zjed
nán tento formální podklad přípustnosti pořadu práva. K tomuto názoru 
přidati se nelze. Civilnímu řádu soudnímu venkoricem neznámo jest pře
rušení rozepře pro pendend praejudiciáln(ótáiky v řízení: mirúosporném 
(Ott, RechtsfLirsorgeverfahren, str. 165, Klein, Vorlesungen,str. 77). Není-li 
zde íormelního P'Odkladu'pfo přípustnost pořadu práva, jest sporné řízení 
nepřípustným a cesta, jakou v tomto případě jest se bráti soudu proces
nímu, Jest v civilním soudním řádě přesně vyznačená. 
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Pobyt v hotelu nevylučuje, že host má v témže místě řáduý byt. 
Nárok na příspěvek k pražskému nemocuičnímu foudu promlčuje se po 

uplyuutí pěti správních Jet. 

(Rozh. ze dne 2. listopadu 1920, R I 705/20.) 

P o z ů s t a los t n í s o u d zjistil, že zůstavitel měl byt ve svém Pražc 
ském domě, třebas zemřel v hotelu de Saxe v Praze, a vyměřil z pozů
stalosti příspěvek k nemocenskému fondu dle dvorského' dekreluze dne 
9. dubna 1817, čís. 1331 sb. z. s. I~ e k u rs n i s o u d usnesení potvrdil a 
uvedl mimo jiné v d Ů vod ech: ~ovněž tak námitka promlčení práva 
k do dat e č n é II II vyměření Y, proc. nemocničniho fondového příspěvku 
v tomlétž rcJz'klad\1 rovněž jako důvod téhotž dMičkou Illpi'atňovaná nedo
padá, neboť nejde tu o dodatečné vyměfení poplatku po rozumu § 3 zákona 
ze dne 18. března 1878, čís. 31 ř. z., nýbrž o vyměření p r v o t n é. Právo 
státu vymáh'ati dávky pro š I é, promlčuje se dle § 5 cit. zákona v 6 léteťh 
od projití roku správního, ve kterém se mela dávka zaplatiti. A však právo 
státu v y mě ř i t i ďávku promlčuje se dle § 1 ve spO'jitosti s § 6 cit. zák. 
ve 4 pokud se týče 5 letech a počíná toto promlčení teprve od projití 
správního reku, ve kterém poplatek povinný vzešel, t. i. ve kterém I'ylo 
vyzvání, že má poplatník platiti, dodáno, neb ve kterémž byl úřad s to, 
acby poplatek vyměřil nebo předepsal. Soud pozustalostní jest pak s to, -
zejména poři velkých pozůstalostech, jichž prOjednávání mnohdy poměrně 
dlouhou do,bu vyžaduje, - aby fondový příspěvek spolehlivě vyměřil 
pouze tehdá, až právoplatně finančními úřady ryzí pozůstalost konečně a 
právoplatně jest zjištěna. NějakéhO a b s o I ut n í h o promlčení vúči státu 
citovaný zákom '",ezmá a proto,utStanovu,je v § 2, ž~ teprve, uplynulo-Ii, než 
úřad byl s to" a'by poplatek vyméřil a předep,sal, třicet let 'Od projití roku 
správního, v němž 'Poplatek povinný vzešel, nemůže již práva vy měř o~ 
va c Í' h o užívati. A poněvadž právní základ' pro soudní vyměření nenwc
ničního příspěvku totiž konečně zjištěná ryzí pozůstalost hyla práv)platně 
stanovena teprve rozhodnutím finačního, ministerstva ze dne 28. dubna 
1919, čís. 6241/19, jest shora uvedené vyměření řečeného fondového pří
spěvku zákonem úplně odůvodněno. 

Ne j v yš š í so u d nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Nižší soudy dospěly souhlasně ku přesvědčení, že zůstavi!el měl řádné, .' 
trvalé bydliště ve svém domě v Praze. V dovolacím rekursu je tvrzeno, 
že mínění toto jest ve zřejmém odporu s ustanovením dv. dekretu ze dne 
9. d,u:bna 1817,čl,. 1361 sb. z. s. ,o trvalém bydlišti 'zů'stavltelově a s de
finicí bydliště podle § 66 j. n. Ale vzhledem na skutková zjištění soudů 
nižš.lch, jež sluší uvažovati všecka v souvislosti a proti nimž stěž,watel 
neuvedl v dovolacím rekursu nic podstatnéhO', nelze tomuto jeho tvrzení 
přisvědčiti. Stěžovatel poukazuje na to, že zůstavitel v době svého úmrtí 
bydlil v hotelu de Saxe v Praze a nikoli ve svém Pražském domě; že měl 
na svém statku v O. zámek, jenž byl v pos1edních dvou rocích jeho života 
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k jeho p-říkazll opraven, rozšířen, a VSlm komfortem opatřen, aby tam 
mohl i v zimě bydleti; že pOdával svá přiznání k daním v O. a že berní 
správa v S. vyměřovala mu osobní daň z příjmu: že nařídil svému práv
nímu zástupci, aby jeho Pražský,by! pro najal. Tyto okolnosti nejsou způ
sobilé, aby vyvrátily mínění, že zůstavitel měl v době své smrti trvalé, 
řádné bydliště v Praze ve smyslu § 66 j. n. a hořejšího dv. dekretu z roku 
1817 a nemohou vésti ke spolehlivému závěru, že zůstavitel vzdal se 
v roce 1912 hy tu Pražského, jak v dovolací stížncsti je tvrzeno. Již v usne
seni Nejvyššího soudu ze dne 2. prosince 1919, č. j. R I 460(19 (č. sb. 322), 
bylo uvedeno, že podle § 66 j. n. táž osoba může míti v \Jbvodech několika 
soudii zárovelÍ řádné 'bydJi,ště usídJivši se tam v úmyslu, aty tam trvale 
se zdržo,vala. Okolnost, že pozůstalo·stní řízení bylo zahájeno li krajskéhO 
soudu v Písku, a že zemský soud v Praze byl delegován ku projedn.ání 
pozllstalosti, jest rovněž nerozhodna, poněvadž krajský soud v Písku stal 
se místně příslusným ku proiednání pozústalosti následkem předstižení a 
nikoli pr·oto, že cn sám by byl výlučně kll' projednání pozůstalosti zákonem 
povolán býval. Podle § 105 j. n. zemský soud v Praze právě tak by byl 
mohl zahájiti řlzení pozÍlstalostní, jako krajský souet v Písku. 

Zřejmou nezákonnost spatřuje, stěžovatel též v souhlasném výroku 
S'o'uidůnižškh, že nena:stalo promlčení příspěvkll', o' který ide .. Že, nelze zde 
užiti' § 3 zákona ze dne 18. března 1878, čís. 31 ř. z., již soud stolice druhé 
správně uvedl i odúvodni! a stačí v této příčině poukázati na obsah usne
sení v odpor vzatého. Stěžovatel vzhledem na to, že dědička předložila 
výkaz pozllstalostní soudu prvé stolice dne 7. května 1914 a že tím vy
hověla předpisu § 46 poplatkového úkona, že pak příspěvek k nemo·cnič
nímu fondu byl předepsán, jak v dovolacím rekursu je tvrzeno, teprv usne
sením soudu ptfVéstolice ze dne 25. července (sp'Cávněčerv'na) 1919, pro
jevuje mínění, že právc' státu, vyměřiti tuto dávku, jest podle prvé ve!.y 
§ I záko~a z roku 1878 promlčeno. Dle tohoto § 1 ovšem právo státu, 
dávku vyměřiti, promlčuje se z pravidla ve 4 létech, ale při kolcích i bcz
pmstřednich poplatcích, totiž poplatcích, jež dlužno zapraviti ne kolkY, 
nýbrž bezprostředně penězi u státní pokladny (§ 3,popl. zák.), promlčllje 
se v 5 létech a promlčení počíná se uplynutím správního ro·ku, ve kterém 
strana vyhovčla své povinnosti oznámení dotyčně dodání základú pro Vy
měření nebo, předepsání. V této pozůstalostní věci jde o poplatek :Jezpro
střední ve smyslu § 46 poP!. zákona a § I z,ákona z r'oku 1878. Promlčení 
bylo by mohlo tedy nastati teprve po uplynutí pěti správních roků, ale 
usnesení ze dne 25. června 1919, na které stěžovatel poukazuie, vydáno 
bylo v pátém roce správním po. dni 7. května 1914, tedy dříve, než podle 
§ 1 zák. z roku 1878 mohlo promlčení nastati. I(déVby však, oož stěžovat.el 
vůbec ani nečiní, poukázáno bylo ha to, 'že usnesení ze dne 25. června 1919 
bylo formálně zrušenO', a následkem toh'O vzato by bylo v pochybnost, 
zdali tímto usnesením dávka byla vyměřena ve smyslu téhož § I, stačilo 
by připomenouti, že usnesením tímto bylo dle § 4 téhož zákona z r. 1878 
promlčen! přerušeno a nové promlčení nemohlo dosud nastati. Ostatně 
pOdle uvedeného § I může promlčení počíti běžeti teprve, když strana 
vyhověla povinnosti k oznámení, dotyčne k ďodání základu pro vyměření 
nebo předepsání poplatku, avšak příspěvek k nem\)cničnímu fondu dle 
dvorského dekretu ze dne 9. dubna 1817, č. 133'1 sb. z. s. nevyměřuje úhld 
pro vyměřování poplatků, povolaný zákonem k tomu, by na základě v~'-
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kazu pozůstalostního vyměřil poplatky pDzůstalostní, nýbrž přísluš:lým 
k vyměření Dnoho příspěvku jest soud projednávající pozůstalost a zá
kladem pro vyměření jeho není a nemůže býti výkaz pozústalostní, nýbrž, 
Jak v onom dvor. dekretu z r. 1817 jest vyslDveno, čisté jmění pozůsta
los tni. Toto pak bylo právoplatně určeno teprve rozhodnutím finančniho 
ministerstva ze dne 28. dubna 1919. Když tedy soudy nižší projevily sou
hlasné mínění, že promlčení příspěvku k nemocničnímu fDndu jest v této 
pozústa]c}stní věci vyloučeno, nelze spatřovati v tom zřejmou nezákonnost 
ve smyslu § 16 cfs. patentu ze dne 9. srpna 1854, Č. 208 ř. Z., jak stěžovaiel 
mylně se domnívá. 

Čís. 736. 

Ochrana náJ'emcú .(zákon ze dne 8. dubna 1920 c','s 275 sb \ ,. . z. a n". 
Na nájem sportovního hříště, na němž po pronájmu nájemce vystavěl 

baráky, ochrana zákona se nevztahuje. 

(ROZll. ze dne 2. listopadu 1920, R I 880/20.) 

Žalobce pronaj~l žalovanému sportovní hřiště, na němž žalovaný po té 
vystavěl.baráky. Zalobu na zrušení smlouvy 'nájemnís o udp r v é s t o
l ic e odmítl, shledav ji nepřípustnou vzhledem k předpisům 7-ákona 
o ochraně ntrjemců ze dne 8. dubna 1920, čís. 275 sb. z. a n. Rek u r sní 
s o u d usnesení to zrušil a nařídil prvému soudu by D žalobě jednal a 'U 
rozhodl. D ů vod y: Zákon o ochraně nájemníkfr ze dne 8. dubna 1920 
čLs. ,275 sb. z. a n. na tento pIipacl vztahovati nelze. Dle tvrzení žalo'by jet; 
o naJem sportovního hříŠtě. Na nájem pozemkú zákon o ochraně nájemců 
však nelze pOll'Žíti. Prvý soudce, dovolávaje se § 31 zákona, přehlíží, že 
tento § mluví jen o bytech, částech bytů a jakýchkoli jiných mís t n D
st ech. Dftvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona jako místnosti pří
klaclmo Illválclí: místnosti úřeldnl, spolk.ové, aleiliery a p.od., takže již z to
hoto výpočtu je jasně viděti, že zákonodárce pouhé prostory pozemkové 
zá:Imnem chrániti nemLnit )}Mí:stno~Sltí'« -sil'l1:šf rozuměti dile r101zhodnrtl'tí ne,j
vyššího soudu ze dne 17. srpna 1920 R I 661/20 prostory zdí nebo stěnami 
od svého okOlí oddělené, které od bytů liší se pouze tím, Že neslouží k úče
lům bytovým. Povahu místnosti dle této definice sportovní hřiště i kr1yž 
později na něm, jak žalobce uvádí, postaveny byly baráky. nemá, poně
vadž dle žaloby předmětem smlouvy nájemní byla jen ·část pozemkové 
parcely. Zákon o. Dchraně nájemců vydán byl především za tím účelem 
by odp'Om'Ožeuo bylo nynějšímu nedostatku bytů ochranou náje:nníku: 
t1.říŠtě je místem, nikoli místností a zákon tak vyjimečnÉl povahy, jako je 
zákon o ochraně nájemníku, nelze vykládati způsobem rDzšiřující,n. Když 
tomu tak, bylo žalobu na soud přijati a 'O ní sporné řízení zahájiti. 

Ne j v y Š š í s D U od nevyhověl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Dle § 31 zákona ze dne fl. Iclubna 1920, 6ís. 275 sb. ·z. a n. vztahuji se 
ustanovení tohoto. zákona. také na jednotlivé části by ti'! a jakékoli jiné 
místnosti, které JSOll předmětem nájemní neh podnájemní smlouvy. Jest 
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tedY pro otázku, má-li býti tohoto zákona použito, rozhodnou pouze okol
nost, co bylo předmětem smlo·uvy, nikoliv způsob, jakÝm majitel předmětu 
nájemního užívá. V tomto případě jest nesporno·, že žalující strana dala 
žalované straně do nájmu část sportovního hříště, že tedy předmětem ná· 
jemní smlouvy jest pouhý nezastavený pozemek. Okolnost, že pronajaté 
hříště nezůstalo hřištěm a že později stranou žalovanou za souhlasu strany 
žalující- postaveny 'hyly na něm Dbckerovy baráky, nemůže na tom' n'iČeh~ 
změniti, kd.yž ll!ení tvrzeno, ~e se tyto ba.ráky staly vlaS'tnictvím strany 
žalující a že se tím předmět smlouvy změnil. Zůstal-li však předmětem 
smlouvy pouhý pozemek, nelze naň vztahovati zákon o -ochraně nájemcú 
a sluiší 'o návrhu na zr,u'šení této smloruvy Tozlh'odnouti sporem. 

Čís. 737. 

Povolení prozatimního opatření dle I§ 384 ex. ř. jest pouhým exekuč
ním titulem, na základě jehož teprve mllže býti povolena exekuce dle 
§ 355 ex. ř. 

(Rozh. ze dne 2. listopadu 1920. l( I 881/20.) 

Ohrožený domáhal se současně se žádostí za prozatímní opatření zá
kazem honitby, by odpůrci uložeua byla za každy zapovězený čin pokuta, 
jakož i aby zřídil jistotu pro škodu, která by vznikla dalšími zapověz"Tvmi 
činy. S o u d pr v é s to I ic e vyhověl ž,ádosti v plném rozsahu. Ř e
k li' r sní s o u d zamítl žádo·st pokud šlo o uložení po.kuty a zřízení jistoty. 
D II vod y: Dle §§ 384 a 355 ex. ř. je nutno za př,činou vynucení opome
nutí nejdříve navrhnouti exekuci k tomuto vynucení a te.prve, když exe
kuce taková byla povolena, je možno dále navrhnouti, aby byla uložena 
strane povmné peněžitá pokuta za každý další zapovězený čin, jakož i ji
stGta za škodu, každým takovým d a I š í m činem povstalou. Žalobcově 
však za povolení exekuce ve smyslu § 355 ex. ř. k vynucení opomenutí 
dosud nežádali aje proto jejich návrh na uložení po.kuty a jistoty ve smy
slu tohoto zákonného ustanovení předčasným a nelze mu proto vyhověti. 

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

Důvody: 

Názor stěžovatelů, že dle. §§ 355 a 384 ex. ř. prozatimné opatření sluší 
provésti tím způso.bem, že se jíž po povolení jeho 'odpůrci uloží peněžitá 
pokuta neboO vazba pro každy zapovězeny čin, nelze sdíleti. Usnesení pro
zatimné opatření povolující, které má býti provedeno, jest exekuč;Jím ti
tule:" k zajištění nároku navrhovatelů a lze na základě něh'O v tomto pří
pade ve smy·slu § 355 ex. ř. navrhnouti, aby k vynucení a provedení tohoto 
pwzatimného opatření povolena byla exekuce. Slovy »po povolení exe
kuce" v § 355 ex. ř. sluší tedy rozuměti exekuci povolenou na základě pro
zaUmného opatření, a nelze je vykhidati, jak tvrdí s těžova telé ve smyslu: 
»Pc> povolení pwzatimního opatřenk Jest tedy nutno aby navrhovatelé 
žá-clali především za povolení exekuce; ač není zákon~m vyloučeno, aby 
byl s touto žádostí sPojen návrh na ulo·žení pokuty a jistoty. (Viz ostatně 
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ú1-ed~í formuláře Č. 313 a 314.) Poněvadž návrh stěžovatelů těmto poža
davkum nevyhovuje, byl správnč zamítnut. 

Čís. 73S. 

Pro žaloby dle § 36 ex. ř. jsou příslušny soudy i tenkráte. když byla 
e)[e~uc~ povolena na základě exekučního titulu pocházejícího od úřadu 
spravmho. 

(Rozh. ze dne 2. listopadu 1920, R I 8961:0.) 

Proti exekuci ku vydobytí nedoplatků pensiiních příspěvků vedené na 
na základě vykonatelného výkazu o nedoplatcích podal dlužník žalobu 
označiv ji jako žalobu dle § 36 ex. ř. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i C ~ 
vyhověl žalobě. O d vol a c í s o u d zrušil napadený rozsudek i řízení 
Jemu p!edc,házevší a žalobu odmítl. D ů vod y: Brojí-li se v žalobě proti 
tomu; ze predep;;ané příspěvky nejsou vykonatelny, že výkaz nedoplatků 
nezil! na povmneho, odporují tato tvrzení předloženému titulu a jsou bez
důvodná. Rozebíral-li první soud otázku, že nebyl výkaz nedoplatkll' do
ručen žalobci, že nepOdepsal žalo'bce zpátečního lístku připOjeného ke 
spIsům administrativním, že žalobce neměl vědomosti o. tom co má platiti 
a~kdy, ,a že půvm]jní výměr 'ileclopi'a~ků' zněl na spoc!e'čnast I~ž. P. a s,pal, 
prekr?C11 meze rozhodování o žalobě dle § 36 ex. 1-., nebol tu již se pustil 
~o otazky, kterou mohau rozhodovati jen úřady správní. Třeba tedy byla 
zalo,ba 'Označena, jaka žaloba dle § 36 ex. ř., přece se tu ve skutečnosti 
nejednala a žalobu takovou. Vždyl § 36 ex. ř. výslavně se obmezuje pou
kazem na § 7 odstavec druhý a § 9 ex. ř. jeu na případy, v těchto odstav
cích uvedené, a na případ § 11 ex. ř., ale žádné takové námiiky žal,bce 
t~uto žalob'Ou ve skutečnosti neuplatňoval, neboť předpokladem těchto 
naI;utek Je, aby s~l~tnost anebo vyko,natelno,st nebyly náležitě při povo
lem exekuce vylwzany aneb, že při titulu, znějícím na společnost nelze 
exekuci povoliti proti společníku. Výkaz nedoplatků, na základě kterého 
byla exekuce p'Ovolena, již sám vyvrací, že by tu byly podmínky žaloby 
dle § 36 ex. I .. Ve skutečnosti tedy mzhodoval první soudce o námitkách 
které JSO? brojením proti nároku (§ 35 ex. ř.). Ježto tedy rozhodováno byl~ 
napadenym rozsudkem 'O věci nepatřící na p'Ořad práva, je rozsudek i ří
zení předcházející zmatečným a bylo vysloveno zrušení a odmítnutí ža
loby (§ 477č. 6 c. ř. s.). 

Ne j v y Š š í S o II d. zrušil napadené usnesení a nařídil odvolacíIT.11 
soudu, by nehledě k použitému důvodu zrušovacímu odvolání vyřídil. 

Důvody: 

S ná:"orem, že v tomt'O případě pořad práva jest vyloučen nelze scu
hlasiti. Zalobce, dovolávaje se ustanovení § 36 čís. 1 a 2 ex~ ř. domáhá 
se zrušení exekuce soudem povo.lené jakožto nepřípustné. Rozhodo.vati 
o t o,m t'O Ž a lob ním n á r o, k u přísluší pouze a jedině soudům, neboť 
pro :,alo?y dle § 36 ex. ř. jso,u - na rozdíl od žalob ve smyslu § 35 ex. ř. 
- pnslusny soudy i tenkrát, když exekuce byla povolena na základě exe
kučního titulu pocházejÍcího od úřadu správního (§ 1 čís. 10, 12-14 ex. ř.). 
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~-----_ .. _ .... _ .... -_ .. - --- ... _.. . 

p(}kládaHi soud ódvo,lací za to, že z důvodů jakýchkoliv, formálních nebo 
věcných, uení tu p1-edpokladů § 36 ex, ř., že tedy v pravdě nejde U' žalobu 
ve smyslu tohoto, ustanovení zákona, měl rozsudkem zamítnóutižalobu 
jakožto z6konného po,dkladu postrádající a proto bezdůvodnclu; pOřad 
práva yylOUČCl1 není- a zmatečnost dle § 477 čís. 6 c. ř. s. není dána. 

Čis. 739. 

Na lhůtu k podání stížnosti proti usnl'sení, jímž nebyla vyhavěno IIá
vrhu na ndělení práva chudých, vztahuje se ustanovení § 225 odstavec 
prvý c. ř. s. 

(r\ozh. ze dne 2. listopadu 1920, R I 901120.) 

Do usnesení prvého, so,udu, jímž zamítnut byl návrh na udělení práva 
chudých podal žadatel stížnost po uplynutí lhůty rekursní. Rek II r sní 
s o u d stížno,st cdmítl. D II vod y: Dle § 521 c. s. ř. činí rekursní !lulta 
14 dní. Usnesení v odpor vzaté bylo doručeno stěžovateli dne 17, července 
1920, sUžnost pak podána byla osobně teprve dne 3. srpna 1920, tedy po 
uplynutí lhůty rekursní, jež končila dnem 31. července 1920, i bylo jí, když 
soud prvé stolice opoměl tuto opozděnou stížnost odmítnouti z úřední moci, 
ihlled odmítuo,uti (~§ 523 a 526 c. s. ř.). . 

N e j v y š š-í s o II d napa·dené usneseni i;rušil a nařídil rekursnímu 
soudu, by, nedbaje důvodu, pro nějž stížno,st odmítl, znovu o stížnosti 
věcně rozhodl. 

Důvody: 

Názor rekursního soudu, že sHžuost podaná dne 3. srpna 1920 byla opo
zděna. je zřejmě mylným. V tomto případě nejedná se o, věc feriálni ani 
o konečnou lhůtu v- řízení opravném pr10ti rozsudku pro zmeškání nebo 
rozsudku na základě uznání, nýbrž 0' běh jiné lhůty konečné, na kterou 
se vztahuje ustanovení § 225 odstavec prvý c. ř. s. (ve znění ds. nař. ze 
dne 1. června 1914, Č. 118 ř. zák.). Jel1ko"ž pak usnesení prvé stolice stě
žovateli bylo doručeno dne 17. července 19QO, a počátek lhůty spadá d'O 
soudních prázdnin, prodlužuje se lhůta o celon dobu soudnícb prázdnin, 
takže ko,nčí teprve dne 8., resp" poněvadž 8. září jest dnem svátečním 
dne 9. září 1920. Stížnost nebyla tedy opazděna, nýbrž po,dána včas. ' 

Čis.740. 

I( ojedinělým pohledávkám se nařízení ze dne L dubna 1919, čís. 167 
sb. z. a n .• nevztahuje. 

Ustanaveni § 6 zákonaqe dne 10. dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n., jest 
použítí ~ez ohledu na to, že jest věřitelem c,izozemec a platiště mimo státní 
území Ceskoslovenské' republiky. 

Soud není vázán názorem ministra' financi, že pohledávka padléhá na
řízení ze dne 1. dubna 1919,Čís. 167 sb. z. a n., a nesmí se platiti v Kč. 

(Rozh. ze dne 2. listopadu 1920, Rv II 154/20.) 
Civilnl f07.hodnutf. II. 40 
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Žalující vídeúská fil"maobjednala"Toncenliíjna1918 u žalované tu
zemské firmy 2 vagony umělé břidlice, kteroužto objednávku žalovaná 
vzala do prozatimnéhn nezávazného záznamu, vyhražujíc si podle vše~ 
obecných podmínek dodacích právo, obchod stornovati, v kterém pfípadě 
je žalovaná pouze povinna zaplacený jí obnos s 3l/, proc. úrokem ode 
dne složení žalobkyni vrátiti. Žalobce složil v listopadu 1918 uZalované 
na 'Objednávku peníz 24.000 K a když v červenci 1919 došlo ku .stornování 
smlouvy, domáhal se, by mu byl složený peníz vrácen v Kč. Pro ce sní" 
s ou d p r v é st oli c e žalobu zamítl. D ů vod y: Dopisem žalované ze" 
dne 30. října 1918 a všeobecnými podmínkami dodaCÍmi je prokázáno, že 
v říjnu 1918 k uzavření kupní smlouvy nedošlo, nybrž že se zde jedná jen 
o žalobcovu objednávku., kterou, vzala žalovaná do nezávazného záz~ldmu, 
následkem toho nejednalo se při složení 24.000 K o zaplacení kupní ceny, 
nýbrž o pouh'Ou zálohu, která byla žalobci připsána k dobru na jeho tontt~. 
Nelze tedy souhlasiti s tvrzením žalobcovým, že mu vznikl proti žalované 
samostatný nárck na vrácení peněz teprve v červenci 1919 po stornu 
objednávky, kdežto měl dříve proti bance pouze nárok na dodání břidly, 
ný.brž nárok na vrácení peněz příslušel žalobci ihned po složení peněz, 
ovšem pod podmínkou, že žalovaná objednávku nebude stornovati. Po
něvadž žaloťee je příslušníkem cizího státu a již v prosinci 1918 v Mor: 
Ostravě více nebydlel, platí o vkladu žalobcově nařízení ze dne 1. dubna 
1919, čís. 167 sb. z. a n., zachované v platnosti zákonem ze dne 10. dnona 
1919, čís. 187 sb. z. a n., takže účet žalohcův bylo uzavříti dnem 26. února 
1919 a výplaty na účel nesmí se státi v kolkovaných bankovkách. Nepří
sluší proto žalobci nárok na zaplacení peněz v českosIovenské měně, 
nýbrž pouze v nekollmvaných bankovkách, pročež byla žalobní pr')sba 
zamítnuta a nebylo. zapotřebí zjišfovati, zda žalobce vklad řádně ohlásil 
a zda si musí opatřiti svolení finančního ministerstva k výplatě do ciziny. 
O d vol a c í s o u d tozsudek potvrdil a uvedl P'O právní stránce v d ů
vo cl e ch: Výkonem nařízení vlády ze dne 1. dubna 1919, čís. 167 sb. z. 
a n., jež podle zákona ze dne 10. dubna 1919; čís. 187 sb. z. a n., zůstalo 
v platnosti, byl pověřen ministr financí. Ministr finanCÍ' jest tudíž opra'/nen 
rozhodovati o tom, které účty p'Odle uvedeného nařízení vlády dlužno 
uzavříti k 26. únoru 1919 a které nesmí býH vypláceny v bankovkách 
československých. Výnosem·ze dne 24. února 1920, Č. 11.114/20, který byl 
uznán za pravý, rozhodlo ministerstvo financí, že účet žalGheÍIv II žalo
vané, o který právě jde, nesmí býti vyplácen v korunách českosloven
ských. Tímto rc.zhoclnutím byla vázána žalovaná, jest jím ale vázán také 
soud, poněvadž řádnému soudu nepřísluší, aby přezkoumal toto rozhod
nutí správního úřadu, vydané v oború jeho působn'Osti. 

N e j v y Š š í s Ou dvyhověl žaloM. 

Důvody: 

Nelze přidati se k názoru odvolacího soudu, že ministr financí jest 
oprávněn rozhodovati 'O tom, které účty podle nařízení vlády ze dne 
1. dubna 1919, čís. 167 sb. z. a n. (jehož provedením byl pověřen), dlužno 
uzavříti k 26. únoru 1919 a které nesmí býti vypláceny v bankovkách 
československých a že tedy soud v případě, o nějž tuto jde, je vázán vý
nosem pokud se týče sdělením ministerstva financí ze dne 24. února 1920, 
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č. j. 11.114/20, žalované adresovaným. Provedení každého zákona a na
řízení. celého ministerstva svěřuje se ministrUj do jehož oboru zákon za
sahuje, tedy na př. provedení zákonů a nařízení spadajících výlučně do 
oboru práva občanského ministru spravedlností. Tím však není řečeno, 
že ministr může jednotlivé, zákonů těch se týkající spory sám bez soudů 
i·ešití. Kdyby i zákonodárce něco jiného zamýšlel než řek!, závazným 
jest přece jen to, 00 v zákoně vysloviL Nesmí se zapomínati, že vyhlášený 
zákon odlučuje se 'Od svého autora - zákonodárce a stává se samodělným, 
od něho nezávislým. Když tedy shora' citovaným sdělením ministr financí 
vyslovil, že pohledávka žalobcova nesmí býti vyplácena v korunách če
skoslovenských, nezbavuje výrok ten soud povinnosti, aby otázkou tou 
sám se obíral, o- ní sám rozhodoval a není soud výrokem ministra financí 
nijak vázán. 

Rozhodny pro spor jsou dvě otázky: 1. zda k zažalované pohledávce 
vztahuje se předpiS § 1 nařízení vlády republiky Ceskoslovenské ze dne 
1. duvna 1919, čís. 167 sb. z. a n. čili nic a 2. zda ustanovení § 6 zákona 
ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n. lze i tehdy použíti, když věřitel 
jest Cizinec a bydlí mimo oblast československé republiky. K čís I u 1. 
K této otázce dlužno 'Odpověděti záporně. Strana žalující složila II strany 
žalované trhovou cenu v přibližné částce, 'Odpovídajicí budoucí dodávce, 
kterou žall}Vaná si p.oznamenala. Jak žalovaná sama uvádí, nebyla vázána 
objednávkou žalob,covou, on však an'O, to, také jest vidno z odstavce 
čtvrtého podmínek. Žalobce nebyl tedy jednostranně' oprávněn s]c}žené 
24.000 K kdykc.!iv zpět požadovati. Teprve později »stornovala" žalo
vaná a to až 22. července 1919 zamýšlený obchod a žalobce to přijal na 
vědo~í. Žalobce nebyl pak více oprávněn požadovati objednané zboží, 
ale žalovaná povinnou se stala, vrátiti mu složenou u ní částku. Před 22. 
červencem 1919 mčl žalobce jen právo na dodání zboží a teprve stornem 
bankou předsevzatým nabyl práva požadovati zpět oněch 24.000 K. Nešlo 
tu te.dy o pohledávku z otevřeného účtu. K této jednotlivé, osamo·cené 
pohledávce (strany, jak uvádějí, dříve v žádném obchodním spojení ne
byly), shora uvedené nařízení se nevztahuje .. Nařízením tím postiženy 
jsou účty, to jest seskupení pohledávek a protipohledávek, poněvadž jen 
v tom přívade lze mluviti o uzavření účtu, jak nařízením tím jest přede
psáno. Poněvadž v době, kdy nařlzení nabylo účinnosti, o otevřeném 
účtě nemohlo býti řeči, nelze na případ tento použíti předpisu § 1 nařízení 
vlády republiky Československé ze dne 1. února 1919, čis. 167 sb. z. a n. 
Okoln'Ost, jakým zpúsobem žalovaná ve svých knihách tento obchod za
pisovala,. nemůže ničeho měniti na pnvaze požadavku žalobcova. 
K čís I u 2. Stanovi-Ii Se v § 6 zák, ze" ,dne 10. dubna 1919, čís. 187 sb. 
z. a n." že závazky, znějící na koruny rakousko-uherské měny, které 
jsou splatny v oblasti Československého státu, platí se v korunách česko
sl'Ovenských, opakuje se tím jen zásada, vyslovená v čl. 336 obcll. z~k., 
pokud se týče v §§ 905 a 1420 obč. zák., podle níž co do měny rozhodnym 
jest v pochybnosti splniště závazku. Tato zásada podle čl. 325 odst:jvee 
druhýobch. zák. zůstává v platnosti i tenkráte, když dlužnÝ peníz zasílá 
se podle prvého odstavce téhož zákonného předpisu na místo, rÍlzné od 
splniště závazku. Těžiště ustanovení § 6 zákona ze dne 10. dubna 19J9, 
čís. 187 sb. z. a n., spočívá v dalším předpisu, podle něho.ž počítá se 
v těchto případech jedna koruna· československá za jednu korunu rakousko-
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uherskou. Tento zák(}l1em poměr obojí měny platí, jelikož zákon 
nerozeznává a splatností peněžitého závazku míní se místo splnění, pro 
všechny případy, k němuž vztahuje se zásada, převzatá podle ~. 6 cit. 
zák. z čl. 336 'obeh. zák. pokud se týče z §§ 905 a 1420 obč. zák. Zásada 
ta platí tedy ipro případy, kde zasílaií se odtud peníze do ciziny (čl. 325 
obch. zák.), jelikož nelze do zákona vinterpretovati rozeznávání, které 
v něm .obsaženo není. Žalovaná .obdržela 24.000 K: před okolkováním ban
kovek a má nyní pentze ty zaiisté v okolkovaných bankovkách česko-· 
slovenských pokud se týče v hodnotách za ně obdržených, československé 
rn·ěně odpovvdajídch, takže o něJakém poškození II ní řeči býti nemůže 
a naopak těžila by z toho neoprávněným způsobem, kdyby 24.000 K pla
tila v jiné korunové měně. 

Čís. 741. 

Trvalý nedostatek fysické nemohoncnosti ť§ 60 ob". zák.) jest důvodem 
neplatnosti manželství, i když nemohoucnost jest nemohoucností \)ouze 
relativní a i když tkvi v zrUdnosti dnševni. 

(I(ozh. ze dne 2, listopadu 1920, I(v II 184[20.) 

Manželka domáhala se, by manželství její bylo prohlášeno neplatným, 
je.žto manžel se sice pokoušel s ní souložiti, že však ku souloži pro jeho 
nemohoucnost nedošlo. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i ce žalobě vy
hověl. D ů vod y; Lékařským posudkem je dokázáno, že žalovaný sice 
objektivně impotentním není, že je možno, že s jinými ženami souložil, ale 
že je to člověk slabomyslný, abnormálního stavu duševního, slabé vůle, 
a že následkem těchto svých vlastností zaujal nechul k jeho. ženě, tak že 
nutno· jej poznačiti za relativně impotentního, totiž nezpůsobilého k souloži 
se žalobkyní; již vědomí nezdařilých pokusů dřfvějších o souložení činí ho 
vůči žalo.bkyni impotentnJm, a tato relativní impotence je vzhledem k jeho-o 
duševnímu stavu trvalou, a poukázání manželů, by ještě rok SPolu žili, bylo 
by úplně bezvýsledným. Soud vzal tímto, posudkem za dokázáno, že je 
žalovaný trvale nezpůsobilý, aby se žalobkyní tělesně 'Obcoval, následkem 
své předpojatosti vůči žalobkyni a následkem nelibosti a nechuti vůči ni, 
a že tato relativní nezpůsobilost k souloži u něho po celou d.obu manželství 
trvá i na dále' trvati bude. Proto bylo manželství za neplatné prohlásiti, 
neboť stačí jako důvod, manželství pro trvalou impotenci za neplatné pro
hlásiti, i relativní nezpůsobilost a nezpůsobilost, zakládající se na dušev
ních nedostatcích (§ 60 obč. zák.). O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. 
D ů vod y: Odvolací důvod nesprávného právního poso,uzení spatřuje ob
Mjce sva,zku manželského v tom, že prvý soud ne,právem dospěl k pře
svědčení, že nemohoucnost žalovaného k tělesnému obcování byla u něho 
již před uzavřením manželství a že nezpůsobilost ta jest trvalou, neboť 
bylo prý provedeným důkazem znaleckým zjištěno,že pohlavni ústrojí 
žalovaného jest normální a že nebyly u něho pozorovány lakové lysické 
nedostatky nebo abnormálnosti, které by vylučovaly mužnost soulo,ž~ se 
ženou, takže není vyvráceno tv.rzení žalovaného, že i 'pG rozvodu Jeho 
manželství se tělesně stýkal s jinými ženami. Avšak zákon v § 60 obč. zák. 
nemá na mysli jen neschopnost k souloži absolutní, která následkem ly-

629 

~-_ .. sickěvady pohlavního ústrojí jednoho manžela nebo následkem jiné ab
normality se jeví vůči vše m osobám druhého pohlaví, nýbrž i nemohouc
nost vztažnou (rclativní), která se uplatňuje pouze v ů č i II r čit é osobě, 
ať už má základ svůj v tělesné soustavě nebo ve stavu duševním onoho 
manžela, jsouc rázu psychopatického. V případe, o který se jedná, obě 
strany souhlasně připustily, že žalovaný po uzavření sňatku se sice po
ko·ušel se žalobkyní vykonali soulož, že však k souloži nedošlo, pro nedo
statečnou erekCi jeho pohlayního ústrojí. Provedeným znaleckým dů
kazem nebyla ovšem u žalovaného, jehož zevní pO'hlavní ústrojí jest nor
mální a bez patrných' vad, zjištěna absolutní neschO'pnost k souloži, nýbrž 
pouze nemohoucnost relativní vůči žalobkyni, která u žalovaného, jenž ani 
před sňatkem neprojevil náklonnosti k pozdější své ženě, má původ svůj 
v duševní abnormálnosti jevící se v jakési dětinské sla'homyslnosti. Tato 
relativní nezpůsobilost žalovaného k souloži s manželkou byla n něho, jak 
vysvítá z marných pokusů ,o provedení soulože, již v čas uzavření man
želství a stnpňovala se časem k naprosté nelibosti a nechuti k manželce, 
projevené tím, že nepřipustil, aby s ním sdílela spoléčné lůžko, zatarasiv 
jí k němu přístup. Proto prohlásili soudní' lékaři tuto relativní neschopnost 
žalovaného k souloži se žalo·bkyní se zřetelem na jeho abnormální duševní 
stav za t r valou, uznavše, že stanovení z_kušebního roku ve smyslu 
§ 101 obč. z:'tlc by nemělo výsledkn. Na základě tohoto zjištění dospěl první 
soud práve.m ku přesvědčení, že tatú trvaJá nem-ohoucnnst žalovaného 
k souloži s manželkou byla u něho již v čase uzavření manželství, zakládá 
důvod. § 60 obč, zák" jenž brání vzniku platného manželství a bylo pro oči
vidnou bezvýslednost také právem od stanovení zknšebního roku dle § JOl 
obč. zák, upuštěno. 

N e j v y Š š í s o u d nevyh'ověl dovolání- obhájce svazku manželského 
z dflvodfI nižších soudů. 

Čís. 742. 

I( žalobě man1;elkyna manžela, jenž svémocně zrušil manželské spo
lečenství, o placeni výživného lze a to i bez zvláštního osvědčení nebez
pečí povoliti prozatimní opatřeni odděleného bydliště a placeni výživného. 

(Rozh. ze due 9. listopadu 1920, I( I 807[20.) 

Manželka. domá1!ajicí· se na manželi, svémocně ji opllstivšÍm, žalobo-u 
pIaceni výživ,néiI,o, žáldala, by jí bylo povoleno prozatímní opatření oddě
leného bydliště a placení výživného. S o udp r v é s t o I i c e návrh zamítl 
v podstatě proto, že poV'olellÍ proza-timnlho opatření odděleným bydiištěm 
a placením výživného má za předpoklad žalobu o rozvod nebo rozluku 
(§ 107 cbč. zák.), čeho·ž zde' není, a že povolení výživnéhO' prozatimním 
opatřením l,y dále předpokládalo osvědčení', že·odpůrce by zničením. za, 
šantročením nebo zatajením svého majetku ohrozil neh ztížil vydobytí vý
živného·, kteréžto osvědčení nebylo podáno. I( e k u rs n í s Oll d proza, 
timníopatření povolil. Důvod y. Žalovaný, jak ve sporu bylo zjištěnO', 
opustil v prosinci 1919 svou manželku a do společné domácnosti více ~e 
již nevrátiL Povoluje~li soud rekurs ni nyní žalobkyni k její žádost! oddě
lené bydliště, dává tím .výraz pouze skutečnému stavu, jejž žalovaný jed-
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nárlÍ'm svým sám přivodil, a· nemůže se manžel nikterak pokládati tím za 
zkrácena. Rovněž tak neděje se žalovanému křivda, ukládá-li se mu, by 
platil manželce prozatimné výživné měsíčně až do právcplatného rozhod
nutí o jejím nároku na konečné výživné. Podle § 91 obč. zák. povinen jest 
ma,nžel, poskytovati manželce slnšné zaopatření přiměřené svým majet
kovým p'oměnlm. Tento bezpodmínečný příkaz má na zřeteli nejen zaéÍez
pečení manželky, nýbrž i ochranu rodiny, jakožto. zřízení veřejného a 
řádné jeho plnění se strany manželovy jest důležitým, nejen v zájmu 
soukromoprávním, nýbrž z ohledů všeobecných, veřejnoprávních. S po
vahou výživného a s účelem, jemuž má sloužiti, nelze srovnati ani odklad, 
ani značnější přestávky v jeho poskytování, takže odsunutí plnění značilo 
by ohrožení nárokn samotného. Následkem toho nelze požadovati od ža
lobkyně, když domáh'á se pJozatimního výživného podle § 382 čís. 8 ex. ř., 
by zvlášl ještě osvědčo,vala ohrožení nároku ve smyslu § 370 ex. ř., zej
ména, uváží-Ii se, že i předpis § 372 ex. ř. vyplynul zajisté také ze snahy 
2lákonodárcovy, zajistiti pokud možno nepřetržité poskytování výživného. 
O ustanovení § 107 obč. zák. žalobkyně žádost 'O povólení prozatimního 
vÝživného ovšem opříti nemohla, ale vzhledem k tomu, co bylo uvedeno, 
neměla toho zapotřebí, protože přípustnost pmzatimního výživného nelze' 
omezovati jen na případy žaloby o rozvod nebo rozluku manželství. Saud 
rekursní pliznal žalobkyni pJozatimní výživné v celé požadované výši, 
pokládaje je vzhledem ku zjištěným příjmům žalovaného za zcela při
měřené. 

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

Důvody: 

Povolení odclěleného bydliště stěžovatel v odpor nebéře, nýbrž jen po
voleníplaeení zatímného výživného. V tom směru je sice stí'žnost vzhle
dem na současné konečné rozhodnutí sporu zahájeného žalobkyní o placení 
výživného bezpředmětnou, než vzhledem k otázce útrat dlužno se přece 
zabývati otázkou, byla-Ii žádost žalobkyně o povolení žádaného prozatím
ního opatření v době podání odůvodněnou, čili nic. Nelze přisvědčiti aázoru 
dovolacího rekursu, že podmínkou pro povolení zatímního opatření povo
lením odděleného bydliště a placení výživného manželce jest, aby dány 
byly podmínky §§ 107 a 117 obč. zák t. j. že lze je povditi pouze tehdy, 
podal-Ii manžel žalobu na rozvoď nebo rozluku. Dle § 378 ex. ř. lz<o po
voliti prozatimnl opatření dokonce i pře d zahájením sporu a ustanovení 
§i 382 čís. 8 ex. ř. neo·bmezuje možnosti, žádati o pov'Olení prozathnuých 
opatření, tam nvedených, jen na případy rozvodu nebo rozluky, ježto 
prozatimní opatření tam uvedená nejsou vypočtena taxativně, nýbrž jen 
příkladmo. Ostatně i podmínkám, na něž chce vázati dov'Olací stížnost po
volení prozatimního opatřenÍ, o něž jde, je učiněno zadost, ježto clle vlast
ního tvrzení stěžovatelova byla jím podána na manželku dne 17. května 
1920 žaloba o rozv'Od, kdežto její žádost o povolení prozatimního opatření 
je podána teprvé 19. května 1920. Nejvyšší so,ud sdílí názor soudu _-ekJrs
ního, že s povah'Ou výživného a jeho účelem nelze srovnati ani odklad ani 
značnějši přestávky v jeho poskytování a že by i pouhé odsunutí plnění 
značilo 'Ohrožení nároku samého. To p'latí zejména v tomto pIípadě, kde 
uhražovadm fondem pro splatné již Ihúty výživného není nějaký trvalý 
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for,(; majetkový, nýbrž jen osobní výdělek žalovaného, který by při jeho 
odporu proti placení výživného žalobkyni snadno mohl uniknouti. Dlužno 
tedy prohlásiti za správný názor soudu rekursního, že nebylo třeba poža
dovatí od žalobkyně, aby ještě podle § 370 eX. ř. zvláště ohrože;lf svého 
nároku osvědčovala. 

Čís. 743. 

Zákon o cestách z nouze ze dne 7. července 1896, čís. 140 ř_ zffi,_ 
Průkaz, že peníz, rovnající se odškodnému, dán byl na poštu pro od

půrce, uení průkazem zaplacení po rozumu § 17 zákona. 

(Rozh.< ze dne 9. listopadu 1920, R I 895(20.) 

V řízení o propůj<čení cesty nezbytné nařídil s o udp r v é st () I i c e 
dle § 1'1 cit. zák., by vložena byla pro oprávněné služebnost vozové cesty 
přes pozemek slnžebný náležející faře v J. Rek u r sní s o n d doplnil ku 
stížnosti fiIJančnÍ prokuratury usnesení prvého. soudu v ten smysl, že na
řídil, by v pozemkové knize na nemovitosti náležející oprávněným se vICi
žilo zástavní právo pro, nárok fary v J. na odškodné. D ů vod y: Dle 
§ 17 zákona ze dne 7. července 1896, čís. 140 ř. zák., má sond, když vy
prší lhůta čtyř neděl od právoplatnosti usnesení, vykazujícího cestu <ne
zbytnou, naříditi řádný zápis cesty nezbytné ,dD knihy pozemkové a zá
roveň naříditi vklad práva zástavního pro přiřknuté odškodné. Pouze 
telida, když do, té doby bylo soudu pro k á z á n o, že odškodné s přhluš
nými úroky zatím již bylo zapraveno, nebo k soudu složen(}, nemá místa 
zajištění odškodného. Bylo tudíž pmkázati nabyvatelům cesty nezbytné, 
že zapravili odškodné, průkazu takového však nepředložili, neboť vyká
zaný podací lístek poštovní svědčí sice t'Omů, že peníz odškodného byl 
zaslán na fa.rní úřad. v J., totiž že byl dne 5. června 192.0 na poštovním 
úřadě v T. jmenovanému úřadu poukázán, není však průkazní listinou 
o tom, že zaslaný peníz skutečně adresáta řádně došel a že jej tento řádně 
obdržel. Jesm možno, že zásilka vůbec nedojde, nebo že s jakékoliv jiné 
p'Číčiny adresátn není dodána a tu nese ne·bezpečí dopravy zasílatel, když 
placení poMou nehylo věřitelem vymíněno tiebo žádáno. Podací lístek ta
kový netvoří te,dy ďůkazu o tom, že dluh. byl zaplacen a nemůže nahraditi 
kvítance ve smyslu § 1426 'Obč. zák;, to< tím méně zde, kde jde o zápisy 
knihovní a kde tedy užíti je přísněj,ších předpisů zákona knihovního. Po
něvadž nebylo zde řádného průkazu o zapravení, odškodného, měl se prvý 
soudce při zápisn říditi předpisem § 17, odstavec prvý zákona a, jeho 
tak neučinil, jest stížnost odůvodněna: <-

N e j v y Š š í s 'O U d nevyhověl dovolací stížnosti. 

Důvody: 

Podle § 17 zákona o zřizováni cest nezbytných ze dne 7. července 
1896, čís. 140 ř. zák. sond jest povinen, jak v usnesení v odpor vzatém 
správně jest uvedeno, z moci úřední naříditi lmihovní vkhcl práva zástav
ního za oďškodné, leč by prokázáno bylo, že tot'O bylo již zaplaceno nebo 
k soudu složeno. Pod zaplacením ve smyslu tohoto § 17 lze vzhledem na 
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§§ 1412, 1413 a 1415 obč. zák. rozuměti toliko zaplaceni osobě té, Která 
jest věřitelem. Stěžovatelé však neprokázali, že odškodné bylo věřiteli, 
totiž faře v J., zaplaceno, nýbrž pouze, že za účelem zaplacení odškodného 
odevzdali potřebné k tomu peníze poštovnímu úřadu za účelem dodání jich 
farnímu úřadu v J. Podle §§ 1002, 10,09 a 1017 obč. zák. byl poštovní úřad 
zmocněncem ~těžovatelft za účelem zaplacení odškodného s účinkem podle 
§ 1412 obč. zák., že by totiž zaplacením tím povinnost stěžovatelú pomi
nula tak, jako kdyby zaplatili sami. Odevzdáním peněz poštovnímu úradu 
k onomu účelu však nenastalo ještě zaplacení odškodného s .tímto účinkem. 
V rekursu finanční prokuratury do usnesení soudu prvé stolice jest pro
hlášeno, že odškodné bylo vyplaceno duchovnímu .správci československé 
náboženské společnosti. Z toho však neplyne, že by zaplacení bylo se 
stalo věřiteli oprávněnému, totiž faře v J.; prohlášení ono tudíž nemúže 
nahraditi potřebný výkaz o zaplacení, to tím méně, poněvadž v rekursu 
finanční prnkur.a\tury v~vslovně jest tvrzeno, že oprávněnému věřiteli za
placeno nebylo. 

Čís. 744. 

Vymáhající věřitel má při exekuci dle § 353 ex. ř. nárok l1a náhradu 
veškerého nákladu, jehož hylo třeba k účelnému provedení činu nebo' 
práce. Nežádal-li o zálohu nebo nepostačuje-li záloha, soudem Ill'čená, jest 
na vymáhajícím věřiteli, by domáhal se náhrady nákladu žalobou. 

(Rozh. ze dne 9. listopadu 1920, R I 916/20.). 

Dlužniku bylo rozsudkem ulpženo provésti opravu automobilu. V náe 
sledujícím pak řízení exekučním byl věřitel dle § 353 eX.ř. zmocněn, by 
dal automobil opravi'ti osobou třetí na dlužníkÍlv náklad, který byl pÍlvodně 
určen penízem 1.000 Kč, později by'l zvýšen na 4.000 K:č za opravu <iutoe 
mobilu a 1.000 Kč za rozložení automobilu a konečně byl právoplatně sta
noven 'Penízem 8.000 Kč. K vydobytí nákladu býla pak vedena proti dlUŽe 
níku exekuce, načež on zaplatil náklad 8.000 Kč a navrhl zrušení exekuce. 
P r v TI í s IQ li d návrhu vyhověl, vzav ,za -prokázáno, že nárok věřitelův 
byl uspokOjen, při čemž vycházel z názoru, že náklad 1.000 Kč za rozložení 
automobilu jesť obsažen v celkových 8.000 Kč. Rek u r sní s o u d návrh 
zamítl nejsa toho názoru, že by zmíněný náklad 1.000 ]{ič byl v celkovém 
náklaáu .obsažen. 

Ne j v y Š š í s o. II d změnil usnesení rekursního soudu tak, že zrušill 
usnesení prvého .soudu a nařídil mu, by, doplně řkení, zno.vu rozhodl. 

Důvody: 

Usnesením okresního soudu jak" soudu exekučního ze dne 10. června 
1920 bylo vysloveno, že se náklad na provedené opravy automobilu v exe
kučním titulu (mzsudku ze dne 22. srpna 1919) naznačeného tak, jak tamže 
jest uvedeno, k o n e č n ě určuje ú h r n n Ý m penízem 8.000 Kč. V odů
vodnění tohoto usne.seníbylo ve shodě. s exekučními spisy. poukázáno 
k tomu, že byl vymáhající věřitel usnesením .okresního soudu ze dne 
29. září 1919 podle § 353 ex. ř. zmocněn, by dal osobou třetí opraviti auto
mnbil, o který tU' jde, na cUužnikův náklad, který byl zatím určen 1.000 Kč; 
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že usnesením exekučního soudu ze dne 13. března 1920 bYl náklad na 
opravu ve smyslu exekučního titulu stauoven na 4.ÓOO Kč a dále na 1.000 
Kč za rozložení automobilu, úhrnem tedy na 5.000 Kč, - a že exekučlÚ 
soud, obíraje se otázkou, jakého nákladu jest potřebí k uspokojení vymá
haiícího věřitele, přiznal peníz 8.000 Kč (v němž. zahrnuta částka 5.000 Kč) 
jako konečný. Do tohoto usnesení podal vymáhající věřitel rekurs, v němž 
odporoval výroku, že náklad určen byl konečně penízem 8.000 I\'č, namí
taje, že tímto penízem nelze prov-ésti opravy. Rek u.r sní s o II cl nevy
hověl rekursu a potvrdil usnesení v odpor vzaté, a v odůvodně!ú svého 
usnesení uvedl, že exekučního titulu ve smyslu.~ 353 eX.ř. nemůže býti 
využitkováno tak, by dlužník byl vydáván ustav:ičným šikanám; že 
v tomto phpadě byla již stanovena záloha na náklady, jejíhož zvýšení 
výmáhaiící věřitel se domáhá ; že nyní posudek znalecký poskytuje soudu 
určitý podklad, by mohl v tom t o říz e n í stanoviti k o n oč n o u číslicí 
náklad, jejž dlužník podle druhého odstavce § 353 ex. ř. II a pře d z a11 I a
ti t i jest povinen. Znění rozhodl1utí obou. nižších soudů '10 spojení s. jejich 
odůvodněním nezůs!avují pc.chybností o tom, že původní záloha '1.000 Kč 
byla později zvýšeua na 5.000 Kč a tato konečně na 8.000 Kč, že tecly 
v tomto penízi 8.000 Kč částka 1.000 Kč jest z a h r n u t a. Zdaíi soudové 
r,ižší dospěli ke konečné záloze 8.000 .Kč z předpoklad;) správnýcn nelze 
nyní již přezkoumati, neboť usnesení, jimiž záloha ve smyslu '~' 353' ods!a
vec druhý ex. ř. stanovena byla kOlle,čně úhrnným penízem 8.000 Kč, na
byla moci práva. Rovncž nevad.i, že byla právoplatně povolena .qekuce 
usnesením ze dne 22.1edna 1920 pro LOOO K:č ,a usÍ1esenÍm lc dned. dub.na 
1920 pro dalších 5.000 Kč (ne 4.000 Kč), neboť to nenJ dtlkazem, že' původní 
záloha LOOO Kč není zahrnuta ve zvčtšené záloze 5.000 Kč, ~ ježto usne
sení ze dne 13. března 1920 zvyšující zálohu LOOO Kč na 5.000 Kč bylo 
for m ál n ě novým samostatnýmtitu1em exekučním. Nepostačí-Ii záloha 
8.000 Kč, exekučním soudem kůnečně stanovená, ku provedení opravy 
automobilu, není -tím 'Ov-šem "řečeno, že- vymáhají ci věřitel musí se spo
kojiti tímto· penízem, který zůstává vždy jen z á I o hou. Rozhodnutí niž
ších soudů, které stanovily tuto zálohu jako'k o n c č n o· u, má a může míti 
jen ten význam, že odepřely stánoviti z á I o h u další a vyšší. Vymáhající 
věřitel, který 'byl soudem zmocněn, aby dal 'zastupitelný čin nebo zastu
pitelnou. práCi provésti 'Osobou třetí, má dle' § 353 odstavec prvý eX.L 
nárok na náhradu veš ker é!J o nákladu, pokud bylo, ho tře b a k úč e I
n é m u provedení činu nebo práce. Druhýodstavec§ 353 eX.ř. propůjčllje 
vymáhajícímu věřiteli' pouze p r á VO, žádati, aby dlužník 'z a p r a v i 1 11 a
pře d potřebný náklad. NcpoužHe-1i vymáhající věřitel tohoto· práva vů
bec: nebo nežádá-Ii vyšší zálohy, když stanovená záloha nestačí: -- nebo 
nemůže-Ii žádati vyšší zálohy, poněvadž .'-'-iako v tomto případě .- SOUl;! 
odepře zV:§'šeni zálohy, -nepozbývá tím práva na náhradu veškerého 
učiněného nákladu v· mezích výše naznačených, ~ ale nemůže -ovsem 
pffslušný nárok uplatniti v 'řízení ex'ekučním, nirbrž musí se domáhati ná
hrady žalobou, jak byla pra vldlem před vydáním exekučniho řádu podle 
S 309 vš. s. ř. Je-li však, jak svrchu vyloženo,půvCldn[ tálohal.OOIi j<:č 
zahrnuta v penízi 8.000 Kč, byla by dle výpočtu prvního soudu pe 11 ě
žit á pohledávka vymáhajícího věřitele úplně zapla·cena a byly by tu 
podmínky § 40 (nikoliv .35) ex. ř.pro ~rušeníexekuce usnesením ze .dne 
13. července 1920 k vydobytí pohledávky 3.000 Kč s přís!. povolené. Jen 
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ta t o exekuce byla totiž zrušena usnesením prvéhc soudu, nikoli též exe
kuce usnesením ze dne 29. září 1919 podle § 353 ex. ř. povolená. Než vy
máhající věřitel ve svém rekursu dále namítal, že exekuční soud nehleděl 
k útratám výkonu a zrušení exekuce 20 K 56 h, které nebyly sice soudem 
přiřčeny, ale prý se zástupcem dlužníkovým ujednány, a které v}'slovně 
uvedl ve svém vyjádření o návrhu dlužníkově na zrušení exekuce. Kdyby 
tomu tak bylo, jak vymáhající věřitel tvrdí, slušelo by ovšem také částku 
20 K 56 II pokládati za příslušenství vymáhané peněžité pohledávky a . 
nebyla by tato úp I n ě zapravena. Exekuční soud nevyslechl dlužníka 
(} tvrzení vymáhajícího věřitele a skutečně ve svém výpočtu nepřihlížel 
k oněm 20 K 56 h. Rekursní soud se svého - jak svrchu vyloženo myl
ného - stanoviska. nezabýval se dotyčnou částí rekursu vymáhajícího 
věřitele. Z toho plyne, že bylo sice vyhověti dcvolacímu rekursu dlužní
kovu, že však nebylo možno obnoviti usnesení prvéhO soudu, nýbrž že 
slušelo, hledíc zárovei) k rekursu vymáhaií.cího věřitele, změniti usnesení 
soudu rekursníhó v ten zpúscb, že se zru.šuje usnesení sondu exekučního 
a tomuto ukl-ádá, by doplnil řízení ohledně útrat 20 K 56 h a po té znova 
rozhodlo návrhu ,dluž'níkově na zrušení exekuce. 

Čís.74S. 

I( pOjmn zřejmé nezákonnosti ve smysln § 16 nesp. říz. 
Závažn}'m důvodem, by povolena byla dědici lhůta dle § 118 nesp. říz., 

může býti též naděje, že nalezena bnde závěť, žadateli příznivější. 

(Ro.zh. ze dne 9. listopadu 1920, 1< I 933/20.) 

Vdovci PO zůstaviteli, dne 22. února 1920 zemřelém, žádala na soudě, by 
jí byla poskytnuta do konce prosince 1920 lhůta ku podání dědické při
hlášky, tvrdíc, že zůstavitel zanechal poslední .pořízení, jež dosud nemohlo 
býti nalezeno. P o z ů s t a los tni so u d žádosti vyhověl. Rek II r s n i 
s Ou d nevyhověl stižnosti sester zůstavitelových. D ů vod y: Dle § 118 
cís.patentu ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák je přípustno, by dědici 
ze závažných dúvodů povolena byla lhůta na rozmyšlenou k dědické při
hlášce, po případě by mu prodloužee.na byla lhůta k přihlášce dědické již 
pcvolená, a vyžaduje se jen, že lMta ta nesmí býti delší jednoho roku. 
V tomto případě zemřel zůstavitel 22. úno-ra 1920 a vdova uvádějíc, že 
zůstavitel zanechal písemné pořízení, jež dosud nalezeno býti nemohlo, má 
za to, že by mohla utrpěti majetkovou újmu, kdyby k pozůstalosti ze zá
kona se hned přihlásila, a žádala proto, tvrdíc, že dcsud, do konce 3rpna 
1920 povolené 1M ty pro nemoc využíti nemohla, by jí poskytnuta byla 
další do konce ,prosince 1920 jdoucí lhůta ku podání přihlášky dědické. 
Právem proto prvý soudce z těchto zajisté závažných důvodů další do 
konce prosince 1920 jdoucí lhlltu k uvedenému účeli udělil, když dosud 
roční lhůta § 118 nesp. říz. překročena nebyla. 

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

Důvody: 

Dle spisů není tu podmínek § 16 nesp. říz. pro změnu souhlasných usne
sení nižších soudů, vydaných v řízení nesporném. Ze by napadená usne_ 
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sení byla stížena zmatečností, nebo že by byla v zřejmém rozporu se 
spisy, stěž,ovatel ani-netvrdí a vady v tomto smčru nelze při přezkOl'::Jláni 
spiSU shledati. Přichází tedy jen v úvahu, lze-li usnesení druhé stolice vy-o 
týkati "zřejmou protizákonnost«. Ani této vady tu není. Zřejmá protizá
konnost znamená, že ctázka, o kterou jde, je v zákoně řešena určitě a 
přesně, takže nemůže vzejíti pochybnost o úmyslu zákono'dárce a že přes 
to bylO vydáno rozhodnutí odporující předpisům zákona. Takového při
padu tu není. Co lze pnvažovati za »závažné důvody« prn povolení lhůty 
na r1lzmyšlenou k dědické přihlášce, po případě pro její prodloužení, sluší 
posouditi svědomitou úvahou veškerých okolností. Rekursní soud nevy
vrátil sice podrobně jednotlivých dův·odů stěžovatele proti povolení lhůty 
až do konce roku 1920, vyslovil však, že by pozůstalá vdova mohla utrpěti 
majetkovou újmu, kdyby se musila ihned ze zákona k pozůstalosti přihlá
siti; rozhodl tím, že zájmům stěžovatelek nepřiznává takové převahy před 
opačným zájmem vdovy, že by bylo ospravedlněno zamítnouti návrh 
vdovy na prcdlouženi lhúty až do konce roku 1920. Tento názor sdilí i nej
vyšší soud. DůvodúlTI stížnosti, )}že fe velmi nepravdčpodo'bno, že by te
stament mohl býti ještě nalezen, že jednostranný ohled na manželku oh
mezuje právo sourozenců, že vdova, i kdyby se přihlásila k dědictVÍ ze 
zákona, mohla by, nalezne-li se ještě testament, přihlášku svou vždy ještě 
opříti i o testament« nelze přiznati rozhodného významu, když tě bylo již 
v úmrtním zápisu poukázáno na to, že dle sděleni dlouholetéh(} úředníka 
zůstavitelova existuje skutečně testament, povolávajkí vdovu za univer
sální dědičku, a nelze přehlížeti, že by vdově pro případ zamítnutí její žá
dosti mobla po případě vzejíti citelná, nenahraditelná škoda, a to tím spíše, 
že stěžcvatelky samy uvádí v dovolaci stížnosti, že jsou ve špatných 
hmotných poměrech. 

Čís. 746. 

Ustanovení § 970 obč. zák. jest použíti i tehdy, platil-li poškozený z ho-
telového pokOje 'činži měsíčně. . 

(Rozh. ze due 9. listopadu 192,0, I\v I 394/20.) 

Žalobkyně najala si v hotelu žalovaného, pokOj na delši dobu a p·laiUa 
z něho· činži měsíčně. Za pobytu jejího ztratily se jí v hoteln věci, žalovala 
proto majitele hotelu, by jí škodu nahradil. Žalobě bylo s o u d y vše ch 
tř í s t o I i c vyhověno, ne j v y Š š í m s o ud e m z těchto 

Dovolání obmezuje se pouze na námitku, ve sporu JIZ vznesenou, že 
v tomto případě nelze užíti ustanovení § 970 obč. zák, poněvadž prý ža
lo·bkyně bydlela v hotelu žalovaného jako obyčejná nájemnice a nikoli 
jako cizinka. Avšak pro tento svůj názor mohl žalovaný uvésti jen tu 
okolnost, že žalobkyně, najavši pokoj, proh-lásila, že jej najimá na delší 
dobu. Při svém výslechu jako strana udal pak žalovaný, že byla činže 
z něho placena měsíčně aže to byl pokOj na měsíc pronajímaný (Monats
zimmer). Avšak tyto okolnosti nestačí k tomn, aby v~,~I~~?;~~Í usta-

"(- ""ll '",~ 0", <': ,_~. '~~,'_ :t-" 



636 

novení § 970 obč. zák. Nehledě k tomu, že žalobkynč jako strana slyšená 
udala, že jí byl účet za pokoj předkládán týdně, mohla by výše uvedená 
.námitka žalovaného přijíti v úvahu jen tehdy, kdyby bylD prokázáno,.že 
pokoj, v němž krádež byla spáchána, nepatřil k hotelové živnosti žalo
vaného a že jej žalovaný pronajímal nikoli jako majitel hotelu ve vyko
návání této své živnosti svým hotelovým hostům, nýbrž jen jako majitel 
domu stálým nájemníkům. Zalovaný za s'p'Oru nic takového netvrdil ani 
nedokázal. Nelze proto· vp'Oměru ebou stran spatřovati pouhý poměr ná
jemní ve smyslu § 1090 a násl. 'Obč. zák., byť i žalobkyně v hotelu žalo
vaného delší dobu byla bydlela, nýbrž dlužno pokládati žalobkyni ať již 
platila pokoj týdně nebo měsíčně za hosta a. žalovaného za hDstinského ei
zincepřechovávaj)cího a bylo proto správně použito v tomto případě § 970 
obč. zák. K tvrzení, teprve v dovolacím spise 'Obsaženému, že žalo,vanÝ 
nepřijal žalobkyni ve výkonu své živnosti hostinské, nelze již z nedo
statku předpokladú §504 odstavec druhýc. ř. s. přihlížeti. 

Čis.747. 

Při vyměření výživného pro nemanželské dítě jest hleděti ku věnu 
manželky nemanželského otce potud, že se mu jím ulehčuje náklad na 
manželské spole'čenstvi. 

(Rozh. ze dne 9. listopadu 1920, Rv I 493/20.) 

Ve sporu o vyměření výživného nemanželskému .dítěti stanovU p r 0-

ce sní s o udp r v é s t o I i c e 'Otcův vyživovací. příspěvek penízem 100 K, 
jejž shledal přiměřeným vzhledem ku živnosti 'Otcově. O d vol a c í s o u d 
zvÝšil příspěvek na měsíčních 200 K nů vod y: Právem žalobkyně jako 
nemanželské dcery žalovaného jest podle §§ 166 a 167obč. zák., že od 
svých ro-dičú,- v 'Prvé řadě, pak qd ntce -,mtlŽe _~ádati -v~rživu_, vý'chovu. a za
opatření maJeťku jich přiměřené. Soud odvolacíberazřeteljednak ,k ny, 
nčj,ším všeobecným poměrům drahotním a k tomu, že tendence všech nej
důležitějších živ.otníclt potřeb jeví stále je·štěsklon vzestupný, uváživ dále 
majetkové a výdělkové poměry žalovaného, podle zjištění prvého soudu 
d<1bře situovaného to živno~tnÍka, jchlOžživnost poskytuje mu podle zku
šenosti poměrně značný v'ý"dělek, ončmž lze předpokládati, že ještě stoup
ne, až mu návrat normálních poměrŮ!- umožní rozvinouti plně výdělečnou 
činnost živnostensko-obchodní, přihllžeje dále k věnu jeho manželky, jakož 
i k tomu, že jest bezdětný, a že nevyšlo na jevo, že by kromě o manželku 
pečovati musil také ještě 'O výživu jiných osob a maje na druhé straně 
na zřeteli mlkla d spojen~T s výživou a výchovou žalobkyně, zejmé'na vysoké 
nynější ceny oněch živin, jichždíiě v útlém svém věku nejvíce potřebuje 
(mlél<'o, krupice, cukr atd.), ceny prádla, šatstva, obuvi a p.od. nyní do 
blízké bndoucnosti a hledě na výši výloh ošetřovacích a ku všem dalším 
okolnostem pro určení výživnéhO rozhodným dospěl k úsudku, že. výše 
jich tak, jak prvním soudem byly ustanoveny, neodpovídá ani potřebám 
žalobkYl'e ani majetku žalovaného, uýbrž jest nízkou, zákonu a stavu věci 
nevyhovují'Ci. 

N e j v yš š í s.o u d nevyhověl dDvolání - mimo jiné z těchto 
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důvodů: 

ŽalovanÝ vytýká, že odvolací soud vyměřuje výživné přihlížel k věnu 
jeho manželky a k ternu, že jest bezdětným. Věna manželky nelze ovšem 
k výživě nemanželských dětí použíti, avšak jměním nemanželského otce, 
které dle § 166 obč. zák. jest měřítkem pro výši výživného, jest vše, co 
teuto vzhledem ku svému všeobecnému hospodářskému stavu může po
strádati, aniž by ohrozil svou vlastní existenci a existenci osob ostatních, 
o které jest povinen se staraki. Věno manželky ulehčuje však žalovanému 
starost o manželku, jl<) případě o dítky. Přihlížel-li pak soud odvDlací 
s tohoto hlediska ku věnu, které žalovaný obdržel, nelze míti za to, že věc 
nesprávně právně posoudil. 

Čís. 748. 

Rozvedené manželce nepřísluší od doby. provedeného rozvodu právo 
spoluužÍvati společného bytu, jejž sama nenajala. Bydlí-Ii v něm přece, 
děje se to jen výproson. Ponechal-li ji manžel prozatím v bytě, až sl najde 
jiný byt, . jest soud oprávněn určiti termin (§ 904 obě. zák.), kdy se man, 
želka má vystěhovati. 

(I~ozh. ze dne 9. listopadu 1920, Rv I 700/20.) 

V červnu 1918 byl p'Ovolensporným stranám rozvod manželství od 
stolu a lože, žalovaná manželka však, nemohouc si opatřiti bytu, zůstala 
v bytě žalobcově vedla mu dále domácnost a k naléhání jeho, aby byt 
opustila, po,depsal~ u právního, zástupce žalobcova pro-hlášení ze dne 26. 
března 1920 tohlO obsahu, že se vystěhuje až se bude moc i odstěhóvati 
ku svým příbuzným do Uher. Zalobu manželovu, by žalovaná hyla uzn{tna 
povinnou vykliditi po'koj,obývaný v bytě manželově, pro c e s ní s (> 11 d 
p r v é s t o I i c e zamítl, D ů vod y: Pokud manželský svazek trvá, má 
každý manžel právo a povinnost sdíleti společnou domácnost. Při dobro
volném ro-zvodu se manželé navzájem tobotó' práva vzdávají, pokud se 
týče od povinnosti společnouďomácnost sdíleti se osvobozují'. Vzdání se 
práva toho zajisté může za souhlasu dmhé strany kdykoliv býti odvoláno 
a nabývá opět plné působivosti. V případě, o nějž jde, domáhala, se žalo
vaná po rozvodu zase II žalobce práva sdíleti s ním společnou domácnost 
do doby, až si najde byt v Uhrácb a žalobce jí právD na společnou do
mácnost na tu dobu zase přiřknul; nebydlí tudíž žalo,vaná, která dosud 
jiného bytu si opatřiti nemohla, čehož pak žalobce ani netvrdí ani nepro
kázal, u žalobce bezdůvodně a bylo proto žalo hu zamltnouti. O d vol a c í 
s o u od vyhověl žalobě v fen ipúsob, že na,řídH žalované, by vyklidila po
kOj v bytě žalobcově do 15. listo·pádu 1920. D ŮV od y: 'Zalovaná ani ne
tvrdila, že by byla nájemnicí nebo spolu nájemnicí. Když mezi manželi 
do,šlo k rozvodu od stolu a lože, jest manželka zajisté povinna, když bytu 
nenajala, byt, jejž dosud, se svým manželem v důsledku ustanovení § 92 
obč. zák. obývala, opustiti. Tuto svou povinnost uzhala zalOvaná a uznává 
dosud. Z té skutečncsti žalnvanou uplatňované, že manželé spolu někclli
kr,áte soulo'žili, neLze nikterak dovo,diti, i kdyby byla pravdivou, že by 
byla manželka oprávněna dále v bytě svého manžela se zdržovati. Ku 
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společnému manželskému žití bylo by zajisté třeba souhlasu, tedy pro
hlášení ohou stran, že jsou ochotni spolu znovu ve společné domácnosti 
a manželství žíti, nestačí k tomu pouhá soulož, třeba několikráte opako
vaná. formálně dochází tento souhlas výrazu ohláškou na soudě cAe 
§ 110 'Obč. zák. Bydlí tedy žalovaná v bytě žalobcově bez veškerého práv
uiho důvodu, což ostatně sama uznává, a jedná se proto v tomto sporu 
jen o to, jaké právní důsl.edky mělo jeji prohlášení ze dne 26. března 1920, 
že se vystěhuje z bytu manželova, až bud e moc i s e o d stě h o vat i . 
k u s v Ý m pří b II zn Ý m d o U her. Pro takový případ má občamký 
zákon v § 904 přesné ustanovení, totiž, že ponechal-li zavázaný dobu 
splnění svému rozhodnutí a jedná-li se toliko o osobní povinnost, která 
na dědice nepřechází, má soud ustanoviti podle uvážení všech okolností 
přiměřenou lhůtu. Stejně se má tak státi, slíbí-li zavázaný plniti podle 
možnosti. Soud odvolací uváživ nynější nouzi bytovou a: zároveň, že se 
tu jedná o osobu, která bude si moci opatřiti buď nájmem nebo podnájmem 
místnc·st jedinou snáze, ustanovil den 15. listopadu 1920 po rozumu § 904 
'Obč. "ák. jako konečný termín, kdy žalovaná má byt svého muže opustiti 
a se vystěhovati. 

N e j vy Š š í s o u d nevyho věl dovolání. 

Důvody: 

Pokud jde o dovolací důvod čís. 4 § 503 c. ř. S., vychází odvolací soud 
ze správného názoru, že rozvedené manželce nepřísluší právo od doby 
provedeného rozvodn spoluužívati společného bytu, jehož sama nenajala, 
a bydlí-li v něm přec, že děje se tak jen výprosou. V případě, o nějž juto 
jde, má se věc poněkud jinak, neb'Ol ze zjištění prvého soudu vyplývá, že 
strany po rozvodu manželství spolu ujednaly, že žalovaná povede do
mácnost svého manžela až do, té doby, kdy si najde jiný byt. Tím se ža
lobce vzdal svého práva vyzvati dle svého libovolného rozhodnutí ;,a
lovanou, aby byt ihned opustila, a byl povinen puskytnouti jí lhůtu při
měřenou, aby si opatřila hyt. Po·něvadž úmluva neobsahuje určitého ter
mínu pro splnění, a žalovaná, která sama žádala žalobce, aby ji ? r o' z a
t í nt ponechal ve svém bytě, až si najde jiný byt, že pak odelde, dala 
tím na jevo, že se dle možnosti odstěhuje, užil odvolací soud právem usta
novení § 904 a dle toho určil lhiltu, ve které jest žalo'Vaná povinna byt 
žalobcův opustiti. Lhůta k vyklizení pokOje žalovanou v bytě žalobcGvě 
obývaného hyla určena ve smyslu ustanovení § 573 c. ř. s. 

Čís. 749. 

Tuzemským poručenským soudům náleží vykonávati pravomoc nad 
cizozemským nezletilcem dle tnzemských zákonů. 

(Rozh. ze dne 9. listopadu 1920, R II 321/20.) 

Tuzemský poručenský soud uložil dle § 16, odstavec druhý, I. dílčí 
novely k obč. 2lák. nemanželskému otci (tuzemci) výživné pro jeho ne
zletilon dceru, příslušnou prý do Německa, jejíž matka bydlela v tuzemsku. 
Ku stížnosti nemanželského otce nařídil rek u r sní s o u d pornčen-
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skému ,:'Oll~U" by, slyš'~l předem nemanželského otce a po té po příp",de 
~,~ da~slm setrem 'O navrhu znovu rozhodl. DÍl vod y: Soudy nelEecké 
nse PTevez?,o~ dle § 23 uvoz. zák. k něm. obč. zák. poručenství k cizo
zemCI, kdyz stat, kterému přísluší, péče nepřevezme a cizozemec dle zá
konů německé ř!še potřebuje péče (to jest u nemanželskéh'O dítěte do 21. 
roku). Z toho duvodu jsou soudy čs. republiky příslušny k vedení poru
čenstva ohledně nemanželských dětí říšsko-německé příslušnosti, jichž 
matka se zdržuje v tuzemsku, jakž je tomu i v tomto, příp.adě. Byl tudí" 
:?ud ,dle, § 187 nesp: ~íz. oprávněn jak I;: ustanovení poručníka tak i k vy
nzellI navrhu .p.orucmka o ustanovení vyživného. NemanželskY otec Jest 
tuzemcem a zdržuje se právě tak jako, matka v obvodu čs. republiky 
pročež dlužno při posouzení právního poměru mezi nemanželskou dcero~ 
a 'Otcem použíti zákonů čs. republiky. Nemanželský otec otcovství uznal 
bylo tudíž správně použito, druhého odstavce § 16 nesp. říz. Rozhodnouti 
v~ak b,ez ,výslechu otce jest v odporu se zásadou soudního řízení až na 
nektere vYJlmky (usnesení v exekučním řízení, plate·bní rozkaz atd.) ježto 
mu musí býti dána příležitost, by se mohlo návrhu vyjádříti. ' 

oN e j vY.š ~ í s o u d nevyhověl dov·olacímu rekursu a dodal k d ů v c
d,~ m!ek~rsmho soudu: I kdyhy bylo pravdou, že nezl. dcera není, stální 
pnslu~,llICl tuzemskou - spisy však spolehlivého podkladu pro to nepo
~kytuJI - nelze'o tom pochybovati, že tuzemským soudům náleží, pom
censkou pravomoc nad Cizozemským nezletilcem vykonávati což zřejmě 
vY:?lýV.á z ustall'ovení .~ 183 cís. pat. ze dne 9. srpna ]854, č: 208 ř. zák., 
?ar. mm. s~ravedlnoslI ze dne 10. října 1860, Č. 14.939 a§ 109, 109 a) 
1. n., nehlede k tomu, zda jde o poddanou říše polské (dle úředního zá-' 
z~a~~) č~ německé, jak to tvrdí stěžovatel ve' stížnosti. Třeha, že vyko
navall1 teto právomoci má jen ráz prozatímní, pOkud příslušný cizo
zemský úřad iinaknerozhodne, jest dle předpisů §§ 33-37 obč. zák. po
st~~ovaÍl dle zákonŮ tuzemských, což se nepopřeně také stalo, pročež 
stozcvatel nemůže dÍlvodně tvrditi, že dosavadní řízení v této věci jest 
z~ateč-~ým a že jest zmatečným usneseni soudu rekursního, .kter}'T naři
z,?le zpusobem dle tuzemských zákonů přípustným, aby se po dalších šc
tre-nich v řízení o zjištění vYživnéh'o (§ 16, 'Odstavec druhý) pokračovalo. 
D(}Volávání se p·ředpisů německého občanského zákona na tento připaď 
lest pro-to nemistným a stí'žnost v tomto směru bezpodstatnou. 

Čís. 750. 

Zákon o zajištěni p/ldy drObným Pl'cht:í;řům ze dne 27. května 1919, 
čÍs. 318 sb. z. a n. 

Tchán a zeť náležejí k rodině. 

(Rozh. ze dne 9. listopadu 1920, R II 354/20.) 

K opodstatnění požadovacího nároku dovolával se pachtýř též doby, 
po kterou měl požadovaný pozemek v pachtu jeho zef. O'b a 11 i ž š í 
s o u d y neuznaly nároku, nepokládajíee zetě za člena rodiny. 

Ne j v y Š š í s o II d požaďovací nárok uznal. 
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Důvody: 

J de jen o to, zdali zel patří k požadovatelovč rodině po rozumu § 1, 
odstavec třetí, požad. zák., a na otázku tu dlužno potakati. Nebol pO;ém 
rodiny ve smyslu citovaného předpisu zahrnuje v sobě okruh osob, které 
pravidelně přátelský svazek, založený al zrozením (pokrevenstvím) ať 
sňatkem (švakrovstvím), udržují a přátelské styky vespolek pěstují, to 
však platí rozhodně o zeti a tchánu. § 40 a násl. obč. zák., jichž se zákon 
.nedo'volává, ačl,oli zákonodárci dobře známy byly, k určení pojmu rodiny 
ve smyslu požadovacího zákona užíti nelze. 

Čís. 751. 

Zákon o zajištění půdy drobným pachtýřům ze dne 27. května i911), 
čís. 318 sb. z. a n. 

DohOdly -li' se strany o požadovacím nároku, není sond oprávněn zkou
mati, zda jsou tu zákonné podmínky požadovacíbo nároku čili nic. 

(Rozh. ze dne 9. listopadu 1920, R II 355/20.) 

V řízení o požadovacím nároku uznal vlastník nárok pachtýřův. O b a 
niž š í s o- u d o v é však přes to požadovatelt pozemku nepřizuali, ,hle
davše, že nejsou splněny všechny podmínky nároku. 

N e j v yš š í s o- ud požac!ovací nárok přiznal. 

Dúvody: 

Napadeným usnesení-m, jímž usnesení okresního soudu bylo potvrzeno, 
bylo porušeno ustanovení § 15 pož. zák., po-něvaďž soudy nepřihlížely 
k tomu, že se strany o požadovacím nároku dohodly~ § 15 ponechává pře
devším účastníkům, by se shodli o všech sporných otázkách, ukládá vlast
níku povinnost, by soudu oznámil, pokud došlo· k dohodě a které otázky 
zůstaly sporny, a ustanovnje, že se má za to, že vlastník souJllasí s údaji 
obsaženými v přihlášce, zmešká-li lhůtu k vyjádrení se. Z těchto ustano
vcní plyne,že dohoda stran o- požadovacím nároku jest závazná nejen 
pro strany, nýbrž i pro soud, a že sQud rozh·odnouti má podle dohody 
stran, aniž by byl oprávněn zkoumati, jsou-li tu zákonné podmínky po
žado,vacího nároku čili nic. V tomto případč prohlásil vlastníkův zástupce 
v protokOle ze dne 15. června 1920, že požadovací nárok uznává. Tím 
došlo k dohodě stran a dúsledkem toho nebyly soudy již oprávněny zkou
mati, zdali pož",dovatelé byli pachtýři požadovaného pozemku, nýbrž 
měly na základě doho-dy rozhodnouti, že nárok požadovatelúv trvá po 
právu. 

ČIs.752. 

V nesporném řlzení muze soudce vyzvati účastnlky, by se ve lhůtě 
vyslovili o tom kterém návrhu s tím, že, neučiní-Ji tak, bude se míti za to, 
že s návrhem souhlasí; 

(Rozh. ze dl1e 9. listopadu 1920, R II 357/20.) 
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Někteří členové pravovarečného měšťanstva navrhli u okresního soudu 
by pro spo!ečno-st pravovárečného měšťanstva byl ustanoven opatrovník: . 
Soud vyzval Jednotlivé majitele pravO-várečných domů, by v určité lhutě 
u so~du :ozn~~ili, zďa souhlasí s návrhem, čm nic, a dodal, že neodpoví-I! 
v urcene _lhute, bude se míti za to, že s návrhem souhlasí. Rekursu jed
noho z !echt~ majitelů, jímž napadl onen dodatek, rek u r sní s o u d 
~~vyh~ve1. O u v o dT_Napadený dodatek odpovídá zákonu. Dle § 2 nesp. 
:I~. 1U~ soudce, v zal:'Zltostcch nesporných přibrati k řízení vše ch n y 
ucastll1k~. Jakym zpusobem se to' st~ti má, jest věcí so-udce. Očastníci 
mohou bYÍ1 vyslechnuti, avšak soudci není' zákonem bráněno, by je ne
vyzval k projevu mínění s tím, že, neprOjeví-li se v určité do'bě bude se 
míti za to, že s předmětem jednání souhlasí. Účastníka nelze nutiti by se 
dostavil o s o b ně za účelem projevu. Jest proto dodatek jak h~ učinil 
prvý soud, přípustným {srv. § 58 ex. ř., lVlateria!ie Sv. 1.' str. 488, Ott: 
Rechtsfu;sor~everfahren str. 156, Sander: Verfahrcn a S. str. 50). Zásada 
t,:tD platI ovsem, po~~d jde o disPosiční projevy stran a nebylo by jí lze 
UZltl, kdyby byla pnt,omnost nutnou za účelem .dúJmzu. Tu musel by 
soudce trvalI na osobmm dostavení se strau. V 'Případě tomto neide však 
o nějaké vysvětlení, proče~ usnesení prvého SOlldu jest správné.' 

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

Důvody: 

,_ Náhled reknrentů, že by sankce, kterou prvý soud přípom k vyzvání 
u~as~l11~ú, ~~y se vyjádřili o návrhu na ustanovení opatrovníka pro pravo
v~recne mesfanstvo, musila býti v z·ákoně výslovně připnštěna a odůvod
nen.a,. nelze sdíh;ti., ~t:,čí, k~yž zákonu neodporuje, jak tomu také jest, 
Jevl-h se k dosazelll ucelu vysl echu (když jej prvý soud jíž uznal nutným) 
~k objas~ění v~ci býti vhodnou (§ 2 čís. 5 nesp. paL). Účastníkům s~ tím 
Ujlna uedeJ':č pozadavek na ně kladený, aby stručně třeba jedním slovem 
súu?l~s_ SVUJ ,n,eb nesouhlas projevili, jest tak nepatrný, že i účastníci 
v ,clZl,ne b~ld!ICl mu vyhověti mohou. Nejistota o tom, komu projev tÉ:nto 
:na b:ytI ~uvcm:n, ?ov:t~ti ~~e~úže, poněvadž ve vyzvání se výslovně praví, 
ze ~rohlasenl ma byh ucme'no okresnímu soudn v O. Jestliže tedy USile
Se?l v ,o?p1or vzate. vyslovuje, že sankce shora zmínená zákonu neodpo
rUle, nelil v tom am zmatečnost ani patrná nezákonno'st a nejsou tu tedy 
pOdmínky § 16 nesp. říz. 

Čís. 753. 

Lze exekučně zaoaviti nárok po~inně1to proti vymáhajícímu věřiteli 
na slOžení kauce do rukou strany povinné. 

(I<ozh. ze dne 9. listopadu 1920, R II 359/20.) 

Vymáhající věřitel žádal, by mu byla povolena exekuce zabavením 
pohledávky p'řísluš~jící. p,rý povinné straně proti němu z důvo-du pachtov~í 
kau~e, ~terou :,ymahaJ~~1 strana dle soudního smíru ze dne 28. května 1920 
~ovmne strane dne 1. nJDa 1920 ve zbytkovém obnose 13.000 K: má slo
zllI, a by mu bylo zabavené pohledávání přikázáno k zaplacení až do 
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výše vykonatelné ulmy práv oscbami snad dříve 
nabytých. S o udp r v é s tol i c e exekuci povolil; rek u r sní s o ucl 
žádost zamítl. D ů vod y; Návrh vymáhající é;trany jest nejasný. t-lelze 
určitě seznati. co dle návrhu má býti zabaveno (§ 54 odstavec třetí ex. ř.l. 

. Míní-Ii, jak se zďá, vymáhající strana zabavení pohledávky strany po-
vinné proti ní z pachtovní kauce per 13.000 K příslušejÍcí •. byla by exe
kuce připustna jen potud, pokud straně povinné v dobč vedení exekuce 
již vznikla v rámci kauce pohledávka náhradní proti straně vymáhaJÍcí. 
Strana vymáhající v exekučním návrhu však ani netvrdí, že povinné 
straně v rámci kauce již nějaká pohledávka vznikla, neuvádí této pohle
dávky, nýbrž mluví jen o »zabaveném pohledávání 'Povinné straně prý 
prnti straně vymáhajíCÍ z dltvodu pachtovnÍi kauce přÍslušej.ícím.« 

Ne j v y Š š í s o n d ohnovil usnesení scudu prvé stolice. 

Důvody; 

_ Soud rekuTsní zamítl návrh na povolení' exekuce zabavením a -přiká
záním pohledávání příslušejícího 'Povinné straně proti straně vymáhající 
z důvodu 'Pachtovní kauce ve zbytkovém obnosu 13.000 K především 
z toho, důvodu, že návrh jest nejasný, poněvadž nelze z něho určitě seznati; 
co má býti zabaveno (§ 54 odstavec třetí ex. ř.). Této nejasnosti Nejvyšší 
sO,ud neshledává. Při exekucích pro pohledávku peněžní jest dle § 54 
odstavec třetí ex. ř. zřetelně označiti jmění, na které se exekuce vede. 
Tomuto po·žadavku však exekuční návrh vyhovuje, uváděje pohledávku, 
na niž se exekuce vede dle Dbnosu, právníhD důvodu i Dsoby dlužníka, za 
nímž pohledávka ta je~t. Že dIužníkem tím jest sama strana, vymáhající, 
jest lhostejno' pohledávka ta jest nad tD ještě blíže označena poukazem 
na soudní smi~, na základě jeho-ž pohledávka ta povinnému dlužníkovi proti 
vymáhajícímu věřiteli vznikla. Jako další důvod zamítnutí uvádí napadené 
usnesení že má-li vymáhající strana na zřeteli zabavení pohledávky 
strany p~vin~e proti ní z pachte-vnv kauce, pak neni po ruce tvrzení vy
máhající strany, že straně po-vinnc z pachtovního poměru vůbec nějaká 
pohledávka vzešia, jež by kaucí onou byla kryta, a že tedy z toho- důvodu 
exekuce není připustna. Než tento důvod 'nemůže obstáti. Předmětem 
exekuce dle exekučního návrhu není nárok, jenž teprve v budoucnosti snad 
následkem ncsplnění pachtDvní smlou,vy straně povinné proti vymáha

. jicímu věřiteli vznikne, a jenž bY dle smlouvy pachtovní z kauce pachtovní 
mohl býti krýt, nýbrž návrh směřuje k zabavení nároku, Jejž strana po
vinná má proti straně vymáhající dle soudního smíru ze dne 28. května 
1920 na složení 13.000 K do rukou 'Povinné strany, kteréžto složení se má 
státi cine 1. října 1920. O zabavení a přikázání tohoto nároku peněžitého 
čili této pohledávky jde. Jaký účinek na realisaci bude jeviti ta okol:lOSt, 
že 13.000 K má sloužiti za kauci, o tom není při povolení exekuce uva~o
vati, to bude věcí přípa.dnéhD spo'ru k vymo'žení zabavené pohledávky. 

Konto- W. Čís. 754. 

Strany mohou vzájemnou úm1nvou IIl1raviti práva a závazl<y ze smloll-' 
vy kDmisiDnářské Odchylně od obchodní~o zákoníka a od Dbc~odnil::;l:1 
klosti. ',' 

{Rozh. ze dne 9. listopadu 1920, Rv II 197/20.) 
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K pÍ'Íkazu svého komitenta prodala banka na vídeňské burse cenné 
papíry a zpravila hD o prodeji due 29. pokud se týče 30. ledna 1919. Žalobě 
komitenta, by byla banka uznána povinnou vyplatiti mu stržeuý peníz, 
bylD soudy všech tří stolic vyhověno, ne j v y Š š í m s '0 ude m z těchto 

dllvodů; 

Rozhodující význam má v tomto sporu odstavec čtvrtý všeobecných 
obchodnich 'Podmínek pro styk se' žalovanou bankou, na nějž žalovaná 
stra'na sama v dovolání se zvláštním důrazem se odvolává, j'ejž označllje 
jako část podkladu smluvního pomčru mezí ní a žalobcem, z něhož odvo
zuje důsledky ve svůj 'prospěch, jejž tedy Wké proti sobě musí dáti platiti. 
Odstavec ten Zin!, jak i v dovoladm spise se uvádí, doslovně takto: »Bei 
den uns zugehcnden Auftragen zum Kaufe cder Verkaufe von \Nertpa
pieren, Wechseln oder Valu ten steht es uns frei, diese Auftrage entweder 
durch AbschlUsse mit dritten Personen auszufiihren oder selbst als Kan
fer, respektive als Verkauíer im Sinne des Art. 376 des lIandelsgesetz
buches aufzu/roten. Unterbleibt in unseret Anzeige von der Ausftihrung 
des Geschaftes eine Mitteilung uber eine dieser Arten der Ausfiíhrung, so 
t ret e n w i r s e I b s t als Kaufer, respektive Verkaufer des bea.rderten 
Wertgegenstandes ein«. Na 'první pohled jest patrno, že tímto odstavcem 
smluvních podmínek doznávaií ustanovení čl. 376 o,bch. zák. jakési modi
fikace, což nelze pokládati za nepřípustné, poněvadž strany mohou vzá
jemnou dohodou upraviti, pr,áva a závazky, plynOUCÍ z poměru komisionář
ského i odchylně od předpisů obchodního zákonn/ka, kdyžte zákon to ne
zapovídá. Ježto palk v druhé větě d'o,tcenéhD odstavce 4 všeobecných ob
chodních podmí'nek hez jakékoIiv výhrady se stanoví, že žalovaná strana, 
neučiní-li ve svém oznámení o provedenÍ' obchO'du sdělení o tom, že pro
vedla obchod jedním ze způsobů v první větě naznačených, v s tup u j e 
s a m a jako kupit elka popřípadě prDdatelka cenného, předmětu, jehož 
přlkaz se týká, - nesejde nikterak na tom, zda v takovémto případě ko
mitent pro,hlásí, že používá práva jemu v třetím odstavci čl. 376 obcl!. 
zák. vyhrazenéhD, aniž na tom, zďa žalovaná strana s k u teč n ě sama 
koupila nebo 'prodala cenný předmět jí do komise daný; - dosti na tom, 
že dle smluvních podmínek v s tup u je dD obchodu jako přímá kantra
hentka, poněvadž se jí to, v tom kterém případě sllad lépe hodí, nebo vůbec 
z důvodů, jež zkoumati komitentovi aninepř1sluší. Nastává tudíž otázka, 
zda žalovaná bankovní filiálka v notách ze dne 20. a 30. ledna 1919, jimiž 
oznámila žalobci provedení 'obchodu jí přikázaného, učinila sdělení o tom, 
že 'provedla obchod jedním ze zpús,oibů, naznačených v prvé větě odstavce 
4. všeobecných o'behodních podmínek, ŽalDvaná strana k otázce té potaká, 
dovolací soud odpovídá k ·ní záporně. Druhá eventualita nepřichází vůbec 
v úvahu; jde jen o to, zda 'žalovaná bankovní filiálka oznámila žalobci, že 
pwvedI3. příkaz prodejní uzavřením obchodu s tře tím i o s o b a Ul i. Tu 
pak zmínčné noty při sebe větší blahovůli nedDpouštějí výkladu, ·že by 
obsahDvaly takovéto o'známení. Pravíf se v nich jJouze, že se žal"bce 
uznává za cenné papíry pDdle jehD příkazu ze dne 27. ledna 1919 dne 28. 
(pokud se týče 29.) ledna 1919 'Pr,odané a z jeho d·é[Jot v"a1é způsobem 
tamže p'odrobne uvedenSrm. Ježto příkaz žalobcův zněl v ten smysl, aby 
cenné papíry 'byly na burse zpeněženy, bylo mu tedy ovšem sděleno, že-
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papíry byly dne 28. (29.) ledna 1919n a bll r s e prodány. O tom však, že 
byly prodány tře t í o s obě, po případě že byly tře t í o s o b o u kou
peny, v oznámení nic se neuvádí, - a to ie rozhodující. Vž'dyť mohla ža
lovauá strana na vídeňské burse skrze bursovního dohodce vystoupiti 
současně jako prodatelka cenných papíru (za komitenta t. j. žalobce) a 
jako jich kupitelka. Když tomu tak jest, dala tedy žalovaná strana. pOdle 
druhé vety odstavce 4. všeobecných obchodních podmínek vůči žalobci na 
jevo, že vstupuje sama do, obchodu jako kupitelka akcií; žalobce vzhledem 
ke znění smlouvy nemohl proti tomu ani námitek činiti, naopak musil přijati 
žalovanou 'stranu za' !přímUll kontrahentku. Komisionářský poměr 'mezi 
stranami přeměnil se taMo v poměr prodatele ke kupiteli, t. j. žalqbci pří- . 
sluší nyní proti žalované bankovní filiálce přímý nárek z prodeje a koupe 
akcií a nikoli pouze právo odvozené (postoupené právo komisionářovo). 
Následkem tQho však nemá prcti žalobci vůbec místa nařízení vlády ze 
dne 6. února 1919, Č, 57 sb. z. a n. Příhoda, že nebylo'snad: již možno, pře
vésti částku, odpovídající výtěžku za a:kcie do tuzemska, která by jinak 
o,všem stihla komitenta, jde za daných okolností na vrub žalované, jež 
vystupuje vůči žalo,bci jakožto kupitelka; žalobce tím dotčen neuí, on mohl 
beze všeho (by! snad teprve po 7. únom 1919 jakožto' dni výplaty) žádati 
vyplacení kupní ceny akcií od žalované jakožto přímé kontrahentky, a to 
v tuzemsku, ježto plništěm závazku žalované strany jest dle čl. 324 odsta
vec druhý obch. zák. Brno, a vzhledem k § 6 zákona ze dne 10. dubna 
1919, č. 187 sb. z. a n, v korunách československých v poměru tamže 
udaném. Žalovaná bankovní filiálka nebyla tudíž oprávněna, převésti o své 
újmě pnžadavek žalobcův z řádného konta. ua zvláštní konto D. Oe. a po
zději na konto korun rakousko-uherských, a zadržeti výtěžek prodaných 
cenných papírů, nýbrž byla a jest povinna vyplatiti jej žalobci tak, jak 
tentO' v žalobě žádá. S tohoto právn,ho hlediska jest - jak výše již pn
dotčeno - úplně lhostejno, zda žalobce učinil prohlášení ve smyslu třetího 
odstavce čl. 376 obch. zák. a zda žalovaná stmna skutečně prodala akcie 
osobě třetí; ~ rovněž pak nezáleží na tom, zda podle obchodní zvyklosti 
banky uskutečňují pro,deje a koupě cenných papírů na burse přísežnými 
dohodci a zda tito ve svých závěrečných lístcích při prodejích cenných 
papíru neuvádějí jména kupitelova; - kouečně jaký právní význam a 
jakou povahu má ustanovení třetího odstavce čl. 376 obch. zák. Není proto 
třeba zabývati se příslušnými dovolacími vývody opírajícími se o § 503 
čís. 4 c. ř. s. R:ovněž není třeba uvažovati o tom, zda předpoklad soudu 
odvolacího, že žalovaná strana výslovně doznala, že měla ještě po 7. únOru 
1919 dostatečné hotovosti k zaplacení pohledávek žalObcových ze smlouvy 
komisionářské, - se spisy se srovnává nebo' jim odporuje (§ 503 Č. 3 c. 
ř. sJ, poněvadž, i kdyby tu byl vytýkaný odpor se spisy, netýkal by se 
dle toho, co vyloženo, skutečnosti rozhodné, 

Čís. 755. 

Trestnost sprostředkovatelské činnosti s hlediska práva živnoslenského 
nemá vlivu ani na závaznost sprostředkované ani na závaznost sprostřed
kovatelské smlouvy. 

(R:ozh, ze dne 9. listopa,du 1920, R:v II 203/20.) 
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Dopisem ze dne 30. dubna 1918 nabídl žalobce {bankovní zástupce) ža
lované sprostřed'kovací Služby ku koupi továrny a sdělil jí zároveň, že za 
sprostředk9vání činí nárok na provisi 2 Iproe. kupní ceny po uzavření 
smlouvy. Zalovaná dopisem ze dne 3. května 1918 přijala jeho sprostřed
kovací služby aniž by se výslovně vyjádřila o' žalobcově požadavku na 
zaplacení provise. Když pak kupní smlouva. byla skutečně uzavřena a ža
lovaná se zdráhala pravisi vyplatiti, domáhal. se jÍ spro,středkovatel ža
lobou, jíž bylo soudy všech tří stolic vyhověno, O d v o ! a c í s o u d uvedl 
mimo jiné v d Ů vod ech: Žalovana namíiá, že smlouva se žalobcem jest 
nedovolená a proto neplatná, poněvadž žalobce sprostředkování realit 
provozuje po živuostensku, aniž měl k tomu koncesse, Svědek, na jehož 
výpověď se žalnvaná odvolává, udal, že žalobce již dříve s ním takové 
obcho?y učinil. Z této výpovědi sice plyne, že žalobce, jenž jest bankov
ním zastupcem, sprostředkuje příležitostně též prodeje realit, nikoliv však, 
že se sprostředkováním realit po živnostensku zabývá, poněvadž pojem 
ž'ivnostenského provozování po rozum,u živnostenského řádu vyžaduje 
trvalou a pravidelnou činnost. 

N e j vy Š š í S'O U d uvedl mimo jiné 

v důvodech: 

Co se tÝče vývod1I dovolání, zabývajících se nedostatkem koncesse 
jest poukázati k tomu, že, i kdyby čiunost žalobce s hlediska práva živno~ 
stenského byla trestnou, poněvad.ž ku sprostředkovatelství prodeje a koupě 
nemovitostí nemá oprávnění, nemá to pro otázku právní závaznosti smluv 
jím sPTOstředkovaných a smlóuvy sprostředkovatelské samé žádného vý
znamu; nedovolenost nevztahuje se ua předmět smlouvy, nýbrž pouze na 
osobu smluvníka; nikoli jednotlivé smlouvy jsou proti předpisům živno
stenským, nýbrž toHko živnostenské provozování jich bez koncesse. 

Čís. 756. 

Nemanželské ditě Je zaopatřeno, jakmile jest s to, by samo se zivilo. 
Je-li tomu tak, musí nárok na zaopatřeni (§ 166 obč. zák.) zvlášť býii odů
vodněn. 

Takovýmto diivodem není, že nemanželská dcera pro zamýšlený sňa
tek potřebUje zařízení domácnosti. 

(R:ozh. ze dne 9. listopadu 1920, R:v II 214/20.) 
,-' . ~ 

V roku 1896 složil nemanželský otec pro svou dceru podle smíru o vý
živě peníz 400 K. V r, 1920 domáhala se ny'ní 24 letá dcera, povoláním 
švadlena, na otci zaopatření, tvrdíc, že se hodlá provdati. Pro c e sní 
s o udp r v é s t o I i c e žalo,bu zamítl mimo, jiné z těchto d ů vod ů: Jest 
správné, že má nemanželské dítě dle § 166 obč. zák. nárok proti neman
želskému otci též na zaopatření. Nebo! jako u manželských dětí ve smyslu 
§ 141 obč. zák. končí jejich právo na výživu oproti otci, jakmile jsou s to 
se vyživovati, tak i u nemanželských dětí vychází z §§ 166, 1220 a 123i 
obč. zák., že jim nepřísluší více pr,áv než manželským" zejména, co se 
týče zaopatření. Nárok na výživu přes tuto dobu dle § 141 obč. zák. t. j. 



646 

právě nárok na zaopatření, musí býti v každém případě zvlášl odúvodněn 
a tento nárok jeví se jen tehdy býti zákonitě odůvodněným, prokáže-li se, 
že dítě přes výchovu, jemu poskytnutou, následkem lysických nebo du
ševních vad není s to, se,samo vyživovati. To však v tomto případě není 
prokázáno a žalobkyně ani netvrdL Žalobkyně také žádá zažalovan~;;h 
10.000 K jen z důvodu zaopatření a odůvodňuje svůj nárok jen lim, že se 
hodlá provdati a žádá ku zařízení domácímu mírnč podtáno 10.000 K jako 
zaopatřenL Ta okolnost. že se žalobkyně míní provdati, neodůvodňujé 
však nároku na zaopatření, nebol v tomto případě bylo by vlastně.zaopa
tření totéž jako věno a nemanželská dcera dle § 1220 obč. zák. může věno 
žádati jen na své matce, nikoliv však na nemanželském otci. Od vol a c í 
s o u d rozsudek potvrdil, v podstatě z týchž důvodů. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovo\ánL 

Důvody: 

I nejvyšší soud sdílí názor, že, je·.)j nemanželské dítko s to, aby se' 
samo živilo, musí býti nárok na »zaopatřenÍ« ve smyslu § 166 obč. zák 
v každém případě zvláště odůvodněn. V této příčině nejsou zviklány ani 
v nejmenším přiléhavé a výstižné důvody předchozích stolic. Je sice 
správným, že dne 9. července 1896 mezi poručníkem a matkou žalobkyně 
a žalovaným uzavřený a poručenským soudem schválený smír měl na 
mysli pouze dojednati ohledně »výživy« nezl. tehdy žalobkyně a že z to
hoto 'srnkU' nel!ze IC.dVIQiZ1orvati, že Hm Ibyla žalobkyně zbavena nálToku na za
opatřenÍ«. Nutno však s druhé strany vytknouti, že v tomto případě nárok 
na zaopatření opodstatněn není. Jak vypLývá z §§ 139 a 220 obč. zák., 
znamená »zaopatřenÍ« uvedení v takový stav, aby se dítko trvale mohlo 
živiti, tedy přivodění takového stavu, jenž dítku umo;žňuje, aby sisam? 
zaopatřilo výživu, odp(}Vídající jeho poměrům. Jen v tomto smyslu ma 
býti docíleno samostatnosti dítka. Tato však je v tomto případě již zde, 
nebo! nižšími stolicemi bylO' zjištěno, že žalobkynč jest s to, zjednati si 
vlastní silou Ibez dzí pomoci stálou obživu a nebylo prokázáno žalobkyní, 
že nastala zvláštnl příčina a nutnost, by poskytnut jí byl za7"alovaný pe
níz, aby se mohla dále živiti. S téhož hlediska nejsou případnými vývody 
dovolatelky, že je příliš příkrým, aby jí byl odpírán nárok na naprosto 
nezbytné věci, kdYž její nemanželský otcc je prý zámožným, neho že žalo
vaným svého času zaplacených 400 K: nestačilo ani na náklady porodu a 
výživu pro první rok. 

Čís, 757. 

Nabídka ku smlouvě musí obsahovati všechny podstatné kusy smlouvy, 
tak aby prostým jejím přijetlm byla smlouva dOjednána. Tomuto poža
davku nevyhovuje nabídka zboží určitého sice druhu. ale neoznačující ani 
množství zboží ani časU dodacího. 

(Rozh. ze dnc 9. listopadu 1920, Rv II 237/20.) 

Žalovaná fIrma nabídla žalo'bci určité druhy vína s dotazem, zda se 
pm některý z nich interesuje, načež žalobce objednal určité mnoí,ství urči-
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tého 1ruhu vína k dodání během 2 měsíců, žádaje zároveň, by mu byl do
dán vzorek s udáním procent a původu. Žalovaná na objednávkn neodpo
věděla. Žalobě o splnění smlouvy s o u cl p r v é s tol i c e vyhověl, IT,aje 
za to, že byla smlouva platně uzavřena. O d vol a c í s o 11 d žalobu za
mítl. D II v cd y: POďle názoru soudu pIvého došlo tím, že žalo'bce dopisem 
ze dne 24. října 1919 nabídku žalovanéh·o z 20. řijna 1919 přijal, lilezi ža
lobcem a žalovaným k smlouvě o dodávce 2.000 litrů staroÍlo výčepního 
vína k dodání ve 2 měsících na ohlášení. Tent'o názor není však v souhlasu 
s předpisy obchodního zákona o uzavírání obchodních koupí. Podle článku 
3370bch. zák. není nabídka ku prodeji. při níž není množství zboží určitě 
označeno, závaznou nabídkou ke koupi; prnto nemůže ani dopis žalova
ného ze ,dne 20. října 1919, v němž množství zbožÍ, jež mělo býti dodáno, 
uv"deno není, pokládán býti za závaznou nabídku, nýbrž jen za sdělení 
cen. Objednávkou žal'Obcovou ze dne 24. října 1919 nedošle> však již proto 
k závazné kupní smlouvě, poněvadž objednávka obsahovala nové pod
mínky o času dodávky, pročež podle článku 322·obch. zák. iost ji pokládati 
za odmítnutí nabídky žalovaného, spojené s novým lóvrhem. Než ,':alobce 
připcjil nad to k své objednávce ze dne 24. října 1919 požadavek, aby mu 
vzorek s udáním procent a púvo·du ,byl zaslán. I když z této žádosti nelze 
usuzovati, že ta·lobce nechtěl ještě s konečnou platností obi',d"ati, pak 
přece z toho plyne, že žalobce žádá, aby celé množství vína, jež bylo do
dati, souhlasilo s vzorkem, jejž měl žalovaný zaslad. Též tent,) požadavek 
obsahoval novou podmínku, poněvadž ve sdělení žalovanéhJ z 2Ll. říma 
1919 není obsaženo, že celé množství vína, jež byl'} možno d[}1ati, J1lUsilo 
býti ste]lié jakosti. Právem brojí odvolatel i protí názoru soudu pné sto
lice jako právně mylnému, že hy žalovaný musil na dopiS žalobcův ze dne 
24. října 1919 zamítavě odpověděti, nechtěl-li objednávku přijmouti. Nebol, 
nehledě k zvláštním, zd'e v úvahu nepřicházejícím výjimkám, musí nik'oliv 
zamítnutí. nýbrž přijetí nabídky výslovně býti prohiišono" Případu čl. 223 
obch. zák. tu proto není, že žádná strana netvrdí, 'B mezi žalobcem a ža
lovaným trvalo obchodní sPojení. 

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

DÍl vody: 

Dopis žalované ze ·dne 20. října 1919 nelze považova,i za návrh (o'ertu) 
ve smyslu čl. 318 pokud se týče 3J9 o,bch. zák. Aby na základě návrhu, jaký 
cit. zákonné ustanovení na mysli má, ihned k smlouvé dají!! mohlo, musily 
by tu býti tyto před'poklady: Ofertu činí budoucí smlllvJlík zamvšlollč 
smlOUVY, maje při tom ten úmysl, že pr.ostým přijet;:n se strany oUato',ry, 
jemuž přímo návrh byl adresován, pro navrhují :'h" i stranu druhou 
vznikne platná, hotová sml'Ouva. Jinak by prohlášeni ln nebylo n{[vrhem 
(ofertou), nýbrž prostým dotazem, zda adresát smlouvu uzavříti hodla. 
Z toho plyne, že návrh musí býti úplný tak, aby prostým přijetím se 
strany obláta nastal a so,uhlasnávůle smluvníkú. Oblát nesmí do přijeti 
vktádati žáďný podstatný dodatek, ktérý by v oferte. obsažen nebyJ. Z t'Oho 
nutně vysvítá, že oferta obsahovati musí všechny pod3tatné části smlou
vy, jakou olerent zamýšlí, tedy alespoň phbližné llllložství nabízeného 
zboží a dobu, kdy dodáno býti má (čl. 318, 319 a 337 obch. zák.). V pří
padě, o nějž tuto jde,nabízí však navrhovatel sice určWl druhy vína s do-
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tazem, zda se žalobce pro někter~7 z nich interesuje, ale 1121111 ji aui při~ 
bližné ill110žStVÍ vína, jež na>bízí, a čas, kdy dodati hodI<l, a žádá za '})vy
iádřenÍ« obratem. Není tu tedy nabídky. jejÍž pouhé přijetí by srrJouvu 
činilo hotovu. Neurčení souhlasné množství vína, jež dodáno býti ma, by 
otvíralo libovůli dvéře dolj:ořán: Buď by mobl případně kupitel ž:':dati 
množstvÍ třeba v nehorázné výši anebo zase pToďávající nabízeti množ
ství směšně nepatrné a podobné následky by mohlo vyvolati n,,, rčení 
času dodávky. Strana žalující však také návrh tento, ktery jev; se býti 
pouhým dotazem (slova: " ..... sofort zu schreibe,n, ob Sie liir lrgend
welche Sorte In t e r e s s e haben,,) nezodpověděla poubým jeho přiieti"l, 
nýbrž praví v dopisu svém, že .objednává »na zavolání« »během dvou 
měsícú 2.000 litrů" ..... končíc: "Bitte aber um Muster von demselben 
mit O}o Angabe a Provenienz«. A tento dopis přiléhající k citovanému 
shora dopisu žalo'vané jeví se býti nabídkou žalobcem žalovanému Uči
něnon (čl. 322 obch. zák.). Kdyby žalovaný nabídku tuto byl chtěl přijmouti 
mohl tak učiniti v přiměřené době (čl. 319 a 347 obch. zák.) a byl žahljící 
na návrh svů>j vázán. Nezodpověděl-li žalovaný nabídku tu vůbec, anebo 
zápomě - zanikl návrh žalobcův. Závaznosti k výslovnému prohláši'l1í 
se o návrhu po zákonu není. Cl. 323 obeh. zák. jednající o příkazu na pří
pad tento rozšiřovati nelze a podle čl. 279 obch. zák. tu neplatí zásada 
"Kdo mlčí, souhlaSÍ«, jeliko·ž zákonné předpisy v čl. 317 až 322 obch, zák.' 
ustanovení takového nema}í a kcrespondence s částečnýrri přijímáním na
bldky a připojováním nových podmínek by mohla zbytečně se do neko<- . 
nečna vléci. 

Čís. 758. 

Proti příjemci účinkují i úmluvy mezi odesílatelem a dráhou, jež ne
jsou zřejmy z nákladního listu. 

Příjemce jest s výhradon žaloby o vráceni přeplatku povinen, by za
platil dráze vše, co na něm dle obsahu nákladního listu požaduje. 

,(Rozh. ze dne 9. listopadu 1920, Rv II 242/20:) 

Odesílatel požádal ústně na dráze, by mu přistavila k nalOŽení zboží 
zvláštní vagon. V nákladním listě návrh ten obsažen nebyl. Dráha vúz 
přistavila a vybrala pak od příjemce vyšší dovozné, opírajíc se o usta
novení železničního tarifu nákladního, díl 1., oddělení B, všeobecných usta
novení písm. i), jež zní: »PřistavÍ-li železnice na návrh odesílatelův, uči
něný v nákladním listu, pro zásilku, podanou jedním nákladním listem, vůz 
k výhradnému použití, vybéře se tarifní dovo'lné nejméně za 5000 kg podle 
třídy platné pro 5000 kg podaného zboží." Příjemce domáhal se žalobou 
na železničním eráru, by mu vrácen byl přeplatek, spočívající v rozdnu 
mezi skutečnou váhou zboží a 5000 kg, za něž byl poplatek vybrán, uvá
děje, že za přistavení zvláštního vagonu nebylo žádáno' v nákladním listu 
a že příjemce jest dle § 76, odstavce druhý, dopr. ř. žel. povinen dráze 
platiti jen dle obsahu nákladního . listu. Pro c e sní s o udp r v é s t o
II c e žalobu zamítl v podstatě z toho d ů vo d u, že přijetím zboží vstupuje 
příjemce do dopravní smlouvy, již uzavřel odesílatel s dráhou; nákladní 
list jest pouze listinou důkazní a strany mohou se smluviti i o podmínkách, 

649 

jez nejsou v něm obsaženy. Od '10 I a c í s o u d žalobě vyhověl. D ú
vod y: Nárck dráhy, by požadovala zvýšené dovozné, jest podmíněn 
tím, že shora uvedený návrh byl pojat do nákladního listu. Předpis prů
kazní jest zde sončasně předpisem formy, na níž závisí platnost ujednání. 
To plyne i z účelu nákladního listu. Z něho p02)uává příjemce, vstupuje dle 
§, 76 dopr. ř. žel. do dopravní smlouvy, jaké závazky mu vůči dráze vzchá
zejí. Tak velí i zásada řádného obchodu, nehol tím, že by byly uloženy 
příjemci platební závazky, jichž právní podklad byl by mu utajen, byl by 
přiváděn v nejistotu, jež by zajisté' působila škodlivě na obchod. 

Ne j v y Š š í s o u dobnovi! rozsudek soudu prvé stolice, 

Dílvody: 

Právem uplatňuje žalovaná strana jako dovolací důvod nesprávné 
právní posouzení věci (§ 503 čís. 4 c. ř. s.). Pro příjemceneisou rozhodnými 
jedině práva a závazky, Vyvozované z nákladního listu. Úmluvy, byť i ne
byly pOjaty do nákbdního listu, nejsou bezúčinnými. Podle § 61 odstavec 
prvý žel. c!OPL ř. nemůže sice bez nákladního listu smlouva o dopravu 
býti uzavřena. Nákladní list jest listinou společnou ]lro obě strany, slou
žící však .pouze za důkaz, že dopravní smlouva byla uzavřena (§ 61 od
stavec třetí žel. dopr. ř.). Z toho však nelze vyvoditi důsledku, že všechna 
mezi stranou, to jest odesílatelem a dráhon umluvená ujednání, jež ná
kladní list mlčením pominul, by byla neplatna, anebo že by snad ani do
kazatelné nesprávnosti skutečností, uvedených v nákladním listu, nemohly 
býli' zjištěny a odstraněny. V případě, o nějž tuto jde, zjistil procesní soua 
na základě předložených objednacfch listů a výpovědí svědků, že vago'n 
k »yýhradnému použití" odesílatelem objednán byl, ačkoliv objednávka ta 
do n:'!kladních listů po.jata. nebyla. Vyřízena však byla správně a objed
nané vagony odesílateli svěřeny' a jÍm sam,otným, umístěním do nich jeTI 
jeho zboží, použity. Dráha tudíž skutečně poskytla vagony k »výhradné1l1u 
použití«, jak za to byla požádána, bylO! jich také skuteoně »výhradně po
užito", a měla tedy dráha právo požadovati zaplacení podle železničního 
tarifu pro zboží díl I. ocMěl. B odstavec A I. spol. po'dmínek pro počítáni 
dopravného, lit. 1. Nelze dráhu, která k žádosti odesílatelo,vě formálně 
chybné poskytla celé vagony k výh'radnému použití, připraviti z forma· 
Iistických důvodů o její právo. Ujednání mezi odesílatelem a dráh'ou, byť 
v nákladním listu neuvedené, vážou i příjemce, který své právo zakládá 
na smlouvě mezi odesílatelem a dráhou a který tedy nemůže ze smlouvy 
té jednotlivá ustanovení vylučovati. Tomu, že příjemce vstupuie do smlou
vy uzavřené mezi odesílatelem.!l .drfrholl, předchází přece skoro vždy 
jeho ujednání s odesílatelem. Prohřešil-li se odesílatel proti této ůmluvč 
a utožil přijemci větší. břemená ústní, z nákladního listu neznatelnou smlou
vou, jest se mu hOjiti na odesílateli. Z § 76 žel. dopr. ř. plyne, že příjemce 
mllsí zaplatiti to, co v nákladním listu je ponkázáno, chce-li zboží dostati. 
Když tak učinil, je podle § 70 odstavec třetí žel. dOPL ř. oprávněn, by po 
př'ípadě zpět požadoval, oč více proti úmluvě zaplatil a to více, lIež hy 
po·dle smloÍlvy mezi odesílatelem a dráhou skutečně povinen byl platiti. 
Ani z přirovnání starého dopravního řádu, který měL v § 66 odstavec prvy 
ustanovení: "Die Eisenbahn ist verpflichtet, am Bestimmungsorte dem 
bezeiclmeten Emgfiinger gegen Bezahlung der i m fr ach t b r i e f e 
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e r s i c h t I i c h gem ach ten Bet r li g e nud gcgen Bcscheinignng 
des Emfanges {§ 68 odstavec sedmy) den rrachtbrief und das Gut ause,u
hándigen«, s dopravním řádem z r. 1909, ktory ustanovuje (v § 76 od
stavec čtvrty): "Durch Annahmc des rrachtbriefes uud des Gutes wird 
der Emfanger verpflichtet, der Eiseubahn na chM a s s g a b e d e's 
rr'lchtbiefes Zahluug Zll leisten«, nelze ničeho jiného vyvo

.diti, než že příjemce rr.usí vše zaplatiti, co dráha od něho žádá podle ná
kladního Jistu, třeba mylně vyplněného, chce-Ii totiž zboží přijmouti, avšak' 
možnost požadc,vati zpět, o čem se přesvědčil, že to platiti podle úmluvy 
mezi 'Odesílatelem a dráhou nemusil, mu odúata není. Účel ustanovení 
toho jest, aby eventuelní spory o to, co zaplaceno by ti má, neztěžovaly 
dopravní službu, vyžadující rychlého řízení. Ostatně i příjemce obdržel 
zboží ve vagonech, věnovaných »výhradně« jen dopravě jeho zboží a l1e
mŮlže se závazkúm z toho povstal~'m a odesílatelem převzatým vymy
kati. Zásady tuto vytknuté uznává praxe nejen pro dřívější žel. dopr. i'ád 
(viz sbírku Egrovu sv. XXV. str. 374, XXVII, str. 200, Roll XXIV 1910 
číslo 67), ale i pro nynější žel. dopl'. řád Eger XXXII. stl'. 59, 63 a i praxe 
cizích soudÍ! pro mezinárodní úmluvu žel. (viz Eger XXXII. str. 199).'. 

Čfs. 759. 

Žalobci, dovolávajícímu se § 970 obč. zák., náleží pouze, by dokázal, 
že na vnesenych věcech škoda nastala, nikoliv též, jak nastala. Hostinsky 
sprosti se ručební povinnosti pouze dňkazem všeho toho, co dle § 970 
obč. zák. náleží mu dokázati. 

Rozsah ručení hostinského dle § 970 obč. zák. jest steiný, ať událost 
měební nastala uvnitř obvodu nebo mimo obvod hostince. 

(I(czh. ze dne 16. Iisto]ladu 1920, I(v I 327/20.) 

Žalobce nařídil při svém oďjez.du z hotelu vrátnému, by dal jeho za
vazadla revidovati a opatřiti revisními známkami. Vrátný vyhověl 
poukazu, načež žalobce nastoupil se zavazadly zpáteční cestu. Po cestě 
měl stále zavazadla na očích a při příchodu domů shledal, že mu chybí 
oblek. Žalohě o náhradu škody proti hotelovému podnikatelstvu p r o
e e sní s o udp r v é s t o I i ce vyhověl. O d vol a c í s o n d rozsudek 
potvrdil. D ů vod y: Není věcí soudu, by rozhodovalo tom, jakym zPlt
sobem se- hostu věci ztratily, nýbrž soud má pouze zjistiti, že mu po té, 
kdy věci byly vneseny, až do okamžiku, kdy přestal by ti hostem, byla 
na nich způsobena škoda. Není tudíž třeba, by byly prováděny důkazy na
h1zené v tomto směru. Nesprávné právní posouzení shledává odvolatel 
v nesprávném prý výkladu §§ 970, 1313 a) a 1316 obč. zák., jsa jmenovitě 
toho názoru, že hostinský dle § 970 o,bč. zák mčl za škodu pouze tehdy, 
stala-li se v obvodu hotelu. To plyne pry též z ustauovení § 1316 obč. zák., 
dle něhož ručí hostinsky pouze za škodu, jež byla spáchána v jeho domě 
jeho lidmi. I~učení hostinského dle § 970 obč. zák. jest ručením ze smlouvy; 
dle něho jest hostinsky zodpovědným za vc,škeru škodu, jež povstala na 
věcech hosty vnesenych nehledě k tomu, z čeho škoda povstala. Ručení 
trvá od doby, kdy věci byly vneseny, t. j. kdy byly hostinskému nebo jeho 
lidem předány anebo, uloženy na místě; jež osobami těmito bylo označeno 
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nebo k ukládání jest určeno. Již z toho jest vidna lichost tvrzení odvob
telova, že ručení hostinskéhu jest obmezetlo na obvod hotelu. Kdyby byl 
zákon zamyšlel toto cbmezení, muselo by to vyplývati z jeho doslovu, 
z něhož však plyne pravy opak, kdyžtě ručení počíná ·o·devzdáním věcí 
lidem hostinského, aniž by toto odevzdání bylo obmezeno na obvod h"telu. 
Lhcstejno jest, zda 'Podobu trvání smluvního poměru mezi hostem a ho
stinským zřízenci toh'Oto nějakým způsobem zacházeli s věcmi hostovymi 
mimo 'Obvod hotelu. 

N e j vy Š š í s Q. U d nevyhověl dovolánÍ. 

Důvody: 

Uplatňujíc dovolací ďflvod čís. 4 § 503 c. ř. s., VytY.](á dovolání žalované 
firmy rozsudku soudu odvolacího nesprávné právní p'osouzení veci přede
vším, pokud soud odvolací prohlašuje, že není věcí soudu civilního zjišťc
vati, jak se ztratily věci, o ktéré host přišel, že je na něm pouze ZjiStiti, 
že (správně ovšem »zda,{() -škoda způso'bena byla na vnesených vč cech 
hostovych od okamžiku vnesení věcí těch až .do ukc'nčení přijetí hosta. 
K tomuto náhledu soudu odvolacího se soud dovolací v plné míře připo
juje, poněvadž plyne z jasného znění zákona, i budiž proto, aby uvarováno 
se bylo opakování, poukázáno k bližšímu dovodění zmíněného stanoviska 
v rozsudku soudu o·dvolacího a jen ještě vzhledem na vývody do'volání 
dodáno toto: Dovolání uvádí, že § 970 obč. ták. připouštÍ v odstavci 
prvém protidůbz, jímž hostinský múže se sprostHi ručení za škodu na
stalou na vnesených včcech hostovych, i tvrdí, že důkaz takový žalo
vaná firma nastoupila v ten smysl, že oblek nebyl odcizen svědkem Ja
nem f-em, jenž prý Jediny mohl by dle okolností případu přicházeti v úvahu 
jakožto pachatel krádeže. I vytýká dovolání také - třeba své dotyčné 
vyvody umísťovalo v odstavci věnovaném dovolacímu důvodu dle čís. 4 
§ 503 c. ř. s. - řízení ,odvolacímu vadn'Ost a neúplnost proto, že nebylo 
zjištčno" zda dlužno pokládati r-a za odcizitele obleku čili nic. Nehledě 
k tomu, že procesní spisy neopravúují dovolat elku tvrditi, že vedla zmí
něnlf protidůkaz svědectvím r-ovým o tom, že 'Obleku neodcizil, přehlíží 
dovolání, že by pohřešovaným ať positivním aJ negativní-m zjištěním ne
byl proveden důkaz žalovanou vyručující. Jakmile je zjištěno, že škoda 
nastala nesplněním závazklr žalované firmy jakožto schovatelky (§§ 970, 
961 obč. zák.), byla by žalovaná firma prosta ručení za škodu tu jen, kdyby 
ku tvrzení a návrhům jejiím bylo prokázá'llO, že škoda nebyla zaviněna ani 
jí, ani nikj'Tm z jejich lidí, ani že nebyla způs'olbena cizími osobami, jež do 
domu přicházejí nebo z něho odcházejí. Byla by tedy žalovaná musila pro
kázati positivní skutečnost nékterého z těchto druhů, vylučující její ručenÍ. 
Zjištění, že r. \Jblek odcizil, by takovou skutečností nebylo; zjištěním tím 
bylo by jen dotvrzeno, že nesplnění zákonného závazku žalované mělo 
svůj púvod v jednání někoho z jejích lidí. Než ani ]lositivním zjištěním, že 
r. obleku Modcizi!, nebyl by byval zřízen důkaz uvedené povahy, po'ně
vadž by zjištěním tím nebyly vyčerpány veškeré ostatnl myslitelné mož
nosti spadajíd do shora naznačeného, rámce ručení žalované. Ani' k dal
ším vyvodúm dovolání, týkajícím se místního' rozsahu ručeuí hostinského 
dle § 970 obč. zák. nelze přisvěďčitL Dovolání snaží se se'strojiti dVOji 
rozsah ručení tohoto: uvnitř obvodu i mimo obvod hostince ručí pry ma-
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jitel Jeho jen v třetím a čtvrtém případě prvé věty druhého odstavce § 970 
obě. zák., kdežto v případech prvém a druhém téže věty ručí prý hotelier 
dle § 9,0 obč. zák. jen v obvodě hotelu; mimo obvod ten ručí prý v těchto 
případech pouze dle §§ 1313 a) a 1316 obě. zák. V té příčině dlužno přede
vším zdůrazniti, že žaloba spočívá na § 970 o]:;,č. zák." na zákonném., zá
vazku majitele hostince, rovnajÍCÍm se smluvnímu závazku schovatelovu. 
Právní hlediska §§ 1313 a) a 1316 obč. zák. tu v úvahu vůbec nepřicházeií, 
poně,radž se nárok žalobní neo.dvozuje z ručení žalované za delikty osob 
třetích, by! i jejích zřízenců, nýbrž z jejího ručení za škodu vzešlou ne
splněním vlastního závazku vrátiti věc quasi do uschování převzatou. Tím 
Odpadají též všechny důsledky vyvozované v dovolání z rozdílného znění 
§§ 970 a. 1316 obč. zák. Vzešlo-li však ručení dle § 970 obě. zák.,. - a 
ručení to vzniká vnesením věcí přijatého hosta, to jest odevzC[áním jich 
hostinskému nebo někomu z jeho lidí nebo uložením jich na místě osobami 
těuťito vykázaném nebo, k uložení určeném, - pak trvá v rozsahu a 
právní povaze stanovené XIX. hlavou II. dílu obč. zák. vůbec a §em 970 
obč. zák. zvláště jednotně a bez 'přerušenÍ až de' ukončení pomeru ručellí 
založivšího pokud se týče vrácení věci a zákon naprosto neospravedlií1ije 
omezovati tento rozsah a tuto právní povahu ručení hotelierova na ně
které ze způsobů jeho, vzniku pokud se týče na některé ze zpÍlsobů, jak 
hotelier plniti může svůj závazek opatrovati věci hostovy. Je proto v do
volání 'prováděná konstrukce jakéhosi přerušení ručení dle § 970 obč. zák. 
na dobu, kdy věci hostinskému nebo jeho lidem svěřené nacházejí se mimo 
'Obvod hotelu a nahražení ručeni toh'O na tu dobu ručením dle §§ 1313 a) a 
1316 obč. zák. zhola libovolna a pro"ta vši opory v zákoně. V případě, 
o nějž tu jde, je zjištěno, že ztracený oblek byl žalobcem odevZldán perso
nálu žalované firmy jakožto majitelky a provozovatelky hotelu, v němž 
žalobce byl hostem, a že žalobci vrácen nebyl. Veškeré podmíuky ručení 
dle § 970 obč. zák. jsou tedy dány i nespočívá rozsudek soudu odvolacího 
na nesprávném právním posouzení věci, potvrzuje-li rozsudek soudu pro- , ' 
oesního, jímž žalovaná firma byla odso'uzena k náhradě ceny ztraceného 
obleku. 

Čís •. 760. 

I bývalý c. k. erár, na jehož místo vstoupil erár českosloveuský, jest 
povinen platiti v koruuách československých, byl-li se spluěním závazku 
v prodlení. 

<Rozh. ze dne 16. listopadu 19Z0, Rv I 336/Z0.) 

'Žalobce utrpěl dne 24. června 1918 úraz na české trati bývalé severo
západní dráhy, (tehdy již p(}státněné). Jeho náhradní nárok byl ještě před 
převratem příslušnými správními úřady odmrštěn. Žalobě proti bývalému 
c. k. eráru o náhradu škody v korunách československých bylo soudy 
všech tří stolic vyhověno, Ne j v y Š š Im s ou dem z těchto 

důvodů: 

Námitce, že na bývalém c. k. eráru požaďován býti mo,hl touto žalobou 
pouze peníz vyjádřený v bankovkách nekolkovaných, nelze přiznati věcné 
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Žaíovaný oPlra Jl o okolnost, že dluh jeho je dluhem 'Od
nosným a že sídlem příslušného, ředitelství severozápadní dráhy je i v li
Quidaci Vídeň, Proto tvrdilo odvolání žalovaného bez další argumentace 
právní, že jde jen o peníz vyjádřený v bankovkách nekolkovaných, dovo
lání pak tvrdí, že závazek bývalého c. k. eráru je splatným v korunách 
rakouských. Budiž na tomto místě podotčeno, že ani tyto ani ostatní vý
vody do-volání neospravedlňují eventuelního žádání dovolacího, aby roz
sudck o-dvolací změněn byl zamítnutím nároku žalobního. Než ani pro sní
žení nároku teho není zákonného důvodu. Závazek žalovaného nahraditi 
žalobci bolestné vznikl ve výši stano'vené GbělTIa souhlasnými rozsudky 
stolic nižších dobou žalobcova úrazu a byl splatným, jakmile žalobce 
o jeho liquidaci II žalovaného se hlásil. Obo,jí stalo se ďle Zjištění po-kud 
se týče dle nepopřeného tvrzení ža!ohního ještě před převratem. Žalovaný, 
jenž nepřiznal žalobci dobrovolně ani nižšího obnosu jemu rozsudky při
souzeného, byl s tímto obnosem od doby výše naznačené v prodlení, jež 
nemůže býti žalobci na ujmu vyšší ještě měrou, nežli dána je už v rozdílu 
kupní síly korun československých a korun rakousko-uherských z doby 
před převratem. ~dyby byl žalovaný dluh svůj včas zaplatil, což se tehodá 
mohlO' státi jen v korunách rakousko-uherských, byl by žalovaný nabyl 
obnosu, který v rukou jeho byl by mo·h·l cestou nostrifikace oběživa na 
území československé republiky ve smyslu zálmna ze dne 25. února 1919, 
čís. 84 Sb. z. a n. a nařízení ministerstva financí ve shodě s ministerstvem 
spravedlnosti z téhož dne čís. 86 Sb. z. a n. býti přeměněn v koruny česko
slovenské. Právem tedy žalobce žádal a bylo, mu přisouzeno zapl. cení 
bolestného v měně československé. . 

Čís. 761. 

Byl-li !1zavřen mezí poručníkem a nemanželským otcem za sO!1hlas!1 
soud!1 smír, jímž nemanželský otec složením !1rčitého peníze sproštěn byl 
veškerýCh povínností z důvodu mimomanželského splozeni, nemůže ne
manželské ditě později žádati příspěvek na zaopatření, třebas majetkové 
poměry nemanželského otce se Zlepšily. 

(Rozh. ze dne 16. listopadu 1920, Rv I 51S/Zo.l 

žalovanÝ nemanželský otec poklid se týče 0lec1eho uzavřel dne 5. pro
since 1905 s poručníkem dítěte smír, dle něhož slo_žil určitý peníz jednou 
pro vždy na výživu a vychování nemanželského dítěte. Smír ten byl sou
dem poručenským schválen. Za války zlepšily se majetkové poměry ža
lo,vanéhn. Žalobě o zaplacení určité~o peníze na zaopatřeníp r o c e sní 
soud prvé stolice vyhověl a uvedI'mimo jiné v důvoďech: Soud 
jest toho názoru, že doložka smíru, dle níž složeným penízem měly býti 
veškeré nároky nemanželského dítěte proti otci vyrovnány, může míti 
platnost pouze za materielních předpokladů, jež smírnému jednání za pod
klad sloužily a že účinnost míti může p'c}Uze za platnosti těchlo okolností 
skutkových a zejména majetkových, jaké tu byly v době uzavírání smíru 
pokud se týče soudního schválení jeho (rebus sic stantibus) a že změnila-ll 
se materielní základna smíru soudně schváleného, není svého. času uza
vřený smír na překážku, aby změněné poměry věcné ve prospěch neman-
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želského. dítěte, jehož nárok proti otci ze vzájemného jich p'Oměru trvá, ne
byly vzaty v úvahu - poněvadž soudní doložka schvalovací nevztahovala 
se na budoucí podstatně změněné poměry a na takové se ani vztahovati 
nemohla. Ve směru tom poukazuje se na odůvodněné rozhodnutí bývalého 
nejvyššího soudu z 10. září 1913 uveřejněné Ol-Unger n. ř. čís. 6559. Se 
zřetelem ku tvrzené podstatné změně majetkových poměrů žalovanéh'O 
otce nemanželského nejeví zmíněná doložka více působnosti, a zrušuje ji 
nový materielní základ věci. Z těchto důvodů nalézá soud, že žalovaný 
změnily-li se podstatným způsobem majetkové jeho poměry, jest povinen 
poskytnouti žalujícímu jmění svému přiměřené potřebné zaopatření. O d
vol a c í s o' u d žalobu zamítl, přidržev se doslovu smíru. 

N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dov'olání. 

Důvody: 

Zádá-li nemanželské dítě od otce jménem zaopatření peněžitý obnos, 
musí prokázati, že příčina a potřeba zaopatření nastala (rep. nál. 74), ža
lobce však, jenž jest dělníkem na dráze, vlastně nyní provisorním zří
zencem, nic takového však netvrdí, na př. že by měl příležitost zaříditi si 
nějakou samostatnou živnost a pod. Již tím by byl jeho nárok pro tentokrát 
vyřízen, avšak když Ddvolací soud zamítl žalobu vůbec pro. vždy z dů
vodu působícího naprostě, dlužno správnGst jeho zkoumati. Dovolatel 
uplatňuje tu pouze nesprávné právní pos:ouzení, a to v ten rozum, že 
mylný jest názor odvDlacího soudu, že by smírem ze dne 5. prosince 1905 
byly zanikly i nároky žalobcovy na zaopatření. Ale v tom dlužno odvo
lacímu SGudu přisvědčiti. Netřeba ani přihlížeti k prúvodním 'Okolnostem 
t j. obsahu předchozího vyjeďnávání, stačí úplně obsah smíru sám. Neboť 
praví-li se v něm v 'Odstavci 3., že obnos 160 K platí otec nemanželského. 
otce jedno.u pro vždy, a že dítě n i k cl y víc e ž á d n Ý ch n á r o k ů 
z d ů v o. dum i m o man žel s k é h o zpl o. z e ním í t i n e m á Zroz. 
proti nemanželskému otci), pak se to zcela zřetelně vztahovalo na všecky 
jeho náro.ky proti nemanželskému otci, jež mu jinak ze zákona příslušely, 
a tedy i na náro.k na zaopatření {§ 166 obč. zák.), jenž mu byl týmž roz
sudkem jako nárok alimentační přiznán. Sám zákon všecky nároky dítěte 
proti nemanželskému otci stejným způsobem shrnuje (§ 49 čís. 2 j. n.). Celý 
smír i s tímto ustanovením byl pak dle protokolu ze dne 22. ledna 1906 
soudem vrchnopmučensky schválen a jest proto závazný, neboť pro. do
sah takových smírú ro.zhodnou jest vůle smluvních stran v obsahu jeho 
výrazu docházeiíd s tím jediným omezením, že v žádném případě nemůže 
ani takov1Tm smírem zkrácen býti nárok dítěte na nezbytnou výživu (jud. 
čís. 245 a § 1481 obč, zák.), o který však se zde nijak nejedná. Od jiných 
smírů toho druhu líší se tento pouze tím, že byl uzavřen mezi poručníkem 
dítěte za schválení vrchnoporučenského a otcem nemanželského otce ne 
tedy přímo s nemanželským 'Otcem samým, takže to oyla, pokud jde o to
ho.to, smlouva ve prospěch osoby třetí, jÍž se tu prospěchu dostalo ta
kovým způsobem, že byla sproštěna určitých závazků, povinnosti k z<)." 
opatření děcka. Ze však byla po rozumu § 1019 obč, zák, jenž tu ještě místo 
má, platna, o tom nemúže býti pochyby a dovolatel také s této stránky ji 
nenapaďá. Dovo.latel mimo to, že béře v odpor jen dosah smíru - to, jak 
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už ukázáno, neprávem - uplatňuje ien ještě, že dle § 1389 obč. zák smír 
ne:nŮ'že se, týk~ti práv, na něž strany myslW nemohly, a na zaopatření 
pry v danem prípadě nemohly mysliti proto, že nemanželský otec tehdáž 
by! nem.ajetný. A však obsah smíru již sám o sobě, zejména ale ve spojení 
s }?ZSUClkerr:, i~nž děcku právo na zaopatření výslovně přiznával, a pak 
de~my uzavrer:l smlouvy, dle nichž soud shma citovaný odstavec třetr 
neJP:v neschv~1il ~ t~prv, když proponent smíru z té příčiny smír ceh' 
odmltl,v n~ cely smlr 1 s tlmto odstavcem přistoupil, dokazují jasně, že na 
~aopatre:l1 bylo myšleno a to právě tímto odstavcem třetím, jenž má smysl 
~~vn, kdyz se vztáhne na: ně, protože nárok alimentačllí byl vyřízen úplně 
]lZ v odst~;rci, prvém a odstavec třetí se sám poznačuje k tomu iako do
da!ek ,zvlastl11. Smlouvy musejí vykládány býti tak, jak toho poctivost 
pravmho ,o?chodu vyžaduje, (§ 914 n. zn. obč. zák., jenž dle § 105 m. no
:rely platI 1 zde) a tato zase vyžaduje, aby obapolně a iasně vysloven(' 
u:nys1 str~n došel splnění. Smlouvy platné musejí se dodržovat, byť se t~ 
nekdy zdalo pro tu neb onu stranu krutým, neboť to žádá zásada věrnosti 
a :rír:v:, na níž ;še~ek právní obchod spočívá a jež jest přirozenou zásadou 
p~~vm (§ 7 oOc. zak). Každá strana má: právo, aby nebyla zklamána v dú
vere v platnou smlouvu a to platí zde o žalovaném. Dolehne-li však na 
druhou stranu po;rinnost -do.i'táti slo.vu krutě,plyne z toho jen poučení, aby 
se sr::l~uvy uza'(rraly ,o.bezrele a pod kautelami, a t'Oho měl pamětliv býti 
pO:,u~mk a P?roucensky soud. MeZÍ' kau~ely patří také t. zv. doložka stá
Va]lCICh pomeru {c.1ausula rebus sic stantibus), která dle okolností často se 
ľo:::umí či předpokládá mlčky, a ovšem poctivost obchodu právního vyža
ďUJe, aby s~ ~ pak k ní stejně hledělo. A však IQ té zde řeči býti nemůže. 
Nebo.ť porucmk dne 9. prosince 1905 se smírem proponovaným prohlašoval 
s~.~a s!ozuměna, avšak s výhradou, že kdyby otec dítka jednou k jmění 
pnsel, ~e nes~okojuje, s~ s narovnanou částkou, poněvadž múže býti jed
nou m~J:tkovYI? a ~ydelkovým poměrům jeho nepřiměřenou, a že si tedy 
vyhr~z~!ev na zaklade rozsudk~ proti otci zakročiti. Doložka tedy byla vý
s!ocv:ne cmena; ~le - bylo, od m upuštěno. Soud pak totiž dodatek {odstavec 
tretr) neschval11, proponent ale právě proto smír vůbec odmítl a za nové· 
doje~n.ání žádal, načež soud, když poručnfk smír bez výhrady přijal, jej 
schvalll. Byla tedy výhrada stávaiících poměrů vědomě vyloučena. 

Čís. 762. 

Pro spory mezi zaměstnavatelem a Korespondentem neni výlučně pří. 
Slušným soud okresní. 

Nenastoupí-li obchodní zaměstnanec službu, může zaměstnavatel žá. 
dati pouze náhradu škody, nikolIv, aby zaměstnanec službu nastoupil. 
Ustanovení § 31 zák. o ob ch. pom. nebylo v tomto směru změněno § 153, 
III dílčí novely k obč. zák, 

(Rozh. ze dne 16. listopadu 15/20, Rv I 624/20.) 
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koupě prasat. K e k u r sní s o-u d zamítl námitku nepříslušnosti soudu. 
D ů vod y: Poněvadž předmět sporu nezáleží v peněžité sumě, měl ža
lobce na vůli, by buď prohlásil, že přiíme určitou sumu peněžitou neb aby 
učinil ~lternativní návrh na přiznání peněžité sumy (§ 50 odstavec prvý 
j. n.). Zalobce práva toho nepoužil, a proto byl dle § 56 odstavec druhý 
j. n. povinen za účelem určení příslušnosti soudu předmět sporu v žalo·bě 
oceniti. Žalobce tak učinil tlm, že v žalobě uvedl, že cena předmětu sporu 
nepřevyšuje 1.000 K. Toto ocenění jest pro posouzení soudní příslušno 
rozhodným a dle § 60 odstavec čtvrtý j. n. jak pro sou:d, tak pro odpůrce 
závazným. 

Ne j v y Š š í s o ud nevyhověl dovolacímu reku rsu, dodav k odůvod
nění rekursního soudu, že dle jasného doslovu druhěho odstavce § 56 a 
čtvrtého odstavce § 60 j. n. úplně stačí k založení příslwšnosti soudu jedno
stranné ocenění předmětu sporu žalobcem, jehož libovůli § 60 odstavec 
prv}r j. TI, obmezuje pro případ oceňování přemrštěného. 

Čís. 787. 

Pro. určeni Po.vinno.sti ku složeni žalo.bni jistoty jest lhostejno., kde ža. 
lobce bydlí a má svůj majetek. 

<Rozh. ze dne 30. listopadu 1920, R I 1019/20.) 

V ř.ÍZení o žalobě majitele firmy v Sofii, pOlského státního příslušníka, 
navrhl žalovaný, by žalobci bylo ulož~no složiti žalocni jistotu. S o ud 
p r v é s to, I i c e rozhodnutí o návrhu odložil až. dojde vyjádření mini
sterstva spravedlnosti o tom, jak se chová Bulharsko vůči českosloven~ 
ským příslušník um. D II vod y: I~ozhodnutí ministerstva spravedlnosti 
dlužno vyčkati, protože věc není dosud vyjasněna. Žalobce vystupuje jako 
majitel firmy v Sofii. Závazek firmy ku složení žalob ní jistoty řídí se dle 
ustálené praxe hikoliv· dle státní příslušnosti majitele firmy, nybrž dle 
jejího sídla v cizině .• R e k u r sní s o u d návrh žalovaného zamítl.D Ů-

. vod y: Plnou. mocí, žalobcem v žalobě předloženou a zástupcem česko
slovenské republiky v Sofii ověřenou, jest prokázánO', že žalobce jest Po
lákem a výnosem ministerstva spravedlnosti v Praze ze dne 13. července 
1920, čís. 23.465 jest potvrzeno, že polským státem jest zaručeno, že se 
navzájem nežádá složení jistoty ve smyslu·§ 57 c. ř. s. Jako, žalobce ne
vystupuje firma, nýbrž Sigmund R., ovšem jako majitel firmy liermann K. 
v Sofii, klerým též dle ·obsahu doložkY obsažené na plné moci jest. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyho,věl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Dovolací rekurs jest přípustným. Usnesením rekursního soudu nebyla 
rozhodováno ani o povinnosti k náhmdě ani o výši úhatprocesních 
(§ 528 I c. ř. s.), nýbrž O' otázce mezinárodního práva ~procesníhQ.. Dovo
laCÍmu rekursu nelze však přiznati věcné oprávněnosti. Marně odvolává 
se žalovaný na předpis § 75 j. n. Dle obsahu žaloby není žalobcem o.soba 
hromadná, nýbrž žalobce jest kupcem jednotlivcem. Lhostejno jest, zda 
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cedentem byla osoba hromadná. Žalobcem jest ceSlOnar a Jen jelio státuí 
příslušnosťjest rozhodnou pro o,tázku, zda jest povinen poskytnouti jistotu 
na procesní útraty. Neudržitelným jest stanovisko žalovaného, že prý 
záleží též na tom, kde žalobce bydlí a má svůj majetek. Tím vnésti chce 
žalovaný do zákona (§ ·57 II čís. 1 c. ř. s.) náležitost, které zákon nevy
týká. Dle zákona stačí, že žalobce jest příslušníkem státu, jenž vůči tu
zemcům šetří materielní reCiprocity, neukládaje jim za povinnost, by dali 
jistotu za procesní útraty. Tato podmínka jest dle sdělení ministerstva 
spravedlnosti v plném rozsahu splněna (věstník ministerstva spravedlnosti. 
z roku 1920, čís. 1, str. ll). Kdyby pravdu měl žalovaný, bylo by nutno 
připustiti též další,. zákonem zřejmě ne opodstatněný důsledek, že poskyt
nouti žalobní jistotu povinni jsou dokonce i tuzemci v případě, že bydlí a 
mají svůj majetek v cizině. S případným ohmžením útratové pohledávky 
tuzemců zákonodárce se zabýval. rozhodl se však nicméně pro nynější 
doslov § 57 c. ř. s., vycházeje z předpo.kladu, že rozepře budou v po
mčrně krátkém čase prOjednány, že v nemalé míře jest v rukol) žalova
ného, by spor urychleně a s vyvarováním se zbytečných útrat byl skon
cován a že předpisy exekučního řMu o zajištovacích prostředcích bude 
žalovaný s dostatek zabezpečen (moti:vy k vládní předloze). 

Čís. 788. 

Ustoupil-li o.bjednatel dila od smlouvy proto, že ukázal se mylným před. 
poklad, jejž v něm vyvolal podnikateldila a pro nějž.dilo objednal, nelze 
tvrditi, . že provedení dila bylO zmařeno skutečno.sti, nastavší. v. 'Objedna
telově osobě. 

(Kozh. ze clne 30. listopadu 1920, Rv I 468)20.) 

Žalovaný žádal žalujícího zubního technlka, by mu zhotovil zubni 
můstek. Žalující však mu radil, by si dal n,ději zhotoviti plotnu,nač ža
lovaný přistoupil. Strany umluvily po té, .že se žalovaný určitého dne 
do.staví clo žalobcova atelieru za účelem zhotnven! plotny. Žalovaný však 
ani v umluvený den; aniž kdy později se lm zhotovení díla nedostav~l, ježto 
byl zubním lékařem zrazoyán,by si nedával zhotoviti plotnu. Zalobce 
domáhal se náhrady ve smyslu § 1168 obč. zák. Pro c e s.n í s o udp r v é 
s t o I i c e žalobu zamítl' v podstatě z těchto d ů vod ů: Jest zjištěno, že 
žalovanému byl yzh,ledem k útvaru úst mnohem výhodnějším můstek nežli 
plotna a že kromě toho, ježto žalovaný měl dosud v ústech nezahojené 
rány _ bylyť mu krátce llředtÍm vytri,eny zuby - nem"hlo by se se 
zhotovením plotny počíti až po 3 nedělích, zho.tovení samo trvalo, by i se 
vkouškamiasi 14 dnů. Naproti tomu jest zjištěno, že žalující zubní technik 
radil žalovanému, by si dal zhoitoviti plo,tnu, ježto jest pro něhO' vý
hodnější, a na otázku žalovaného, kolik času bude zh·otoveuÍ plotny vy
žadovati, ujistil ho, že nejdéle do 3 neděl bude hotoy. Vzhle,dem k tGmu, 
že žalobce j'est po.uzezubním technikem, kdežto zubní lékař, u. něhož ža
lcvaný byl na poradu, jest znamenitým odborníkem, dlužno přisvědčiti 
ú,dajům tohoto, jež žalo,vaného dú:vodně přiměly, by odstoupil od smlouvy, 
ježto pozbyl k žalobci dŮvěry. Odvolatel míní, že zákon nemá žádného 
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u~tanove~í" dle něhož netreba odměnu platiti, pozbyl-li zákazník PO objed
navce dyve:u >oV o?bor?ou zdatnost zhotovitele, Názoru tomuto dlužno 
~o~ud ,pns:,ed~lÍ1, ze zasad~ taková není výslovně vyjádřena v § 1168 

bc, zak" ze ~sak obdo~on § 936 obč, zák. jest za to míti, te každá smlou
va. byla. uzavrena ,s ;nlcky ujednanou výhradou, že pozbude závaznosti, 
vYjdou-lI po uzavrem ,smlouvy na jevo okolnosti, jež vědouc nebyla by 
str~na s,:,louvu uzavrela. Tak Jest tomu i v tomto případě. Žalovaný 
plnym prav:,:,. odstoupll Dd smlouvy a žalobce nemá nárDku na odměnu. 

Ne JV y s S 1 sn U d nevyhověl dovolání a uvedl mimo jiné 

v důvodech: 

, Žalovaný, žádal původně zhotovení můstku, když však žaluj:cí pro
~lasll. vsaze~l plotn~ za :,hodněj~í, spokojil se s tím. Bylo však zjištěno, 
2Ce m~stek byl jedme spravnou n_ahražkou pro ústa žalovaného a že zho
~ov~n: pl~t~y bylo škodlivější. Zalovaný předpokládal správnost prohlá
sem zalu]lclho a jen za tohoto předpokladu svolil ke zhotovení pl(}tny. 
Ustou~J!-h pa~ od smlo,uvy následkem toho, že předpoklad žalujícím vý
v?lan~ se ukazal mylnym, nelze důvodně tvrditi, že provedení díla bylo 
pr<:kaz,eno nasledkem skutečností, jež nastaly v osobě žalovaného (§ 1168 
obc. zak.). 

Čls.789. 

~ "Z?oži, d?né žalobcem žalovanému k disposici, neni majetkem opodstat-
nUjlClm sudlště dle § 99 i. lL, ' 

(Rozh. ze dne 30. listopadu 1920, R II 364/20.) 

Cizozems~a fi:ma z~slala tuzemské firmě nazpět 3280 pytlů, z nicbž 
dala t~to one k dlSPOSlCl 229 kusů, protože byly cizí a jí nepatřily cizo
z~mska flrn~a .vlastnictvi jich však popřela. Zalobu v jiné věci pod~la po 
tc ~uzems~~ ft:-ma na cl~ozemskou u soudu svého bydliště, opírajíc se 
o d~~o,cI, pnslusnosti dle '~ 99 j. n. S o udp l' V é s t o I i c e zamítl námitku 
nep~lsl~snosÍf v podstatě proto, že má žalovaná strana proti -žalob
kYTI1 narok~ n,a vrácení těchto pytlů a s ,ohoto hlediska má tudíž ,v tu
zemsku JI;renr. Rek u r sní s o u d vyhově! námitce nepříslušnosti a ža
~obu 'Odmlt!. D ů vod ,v.', Proti yrávnímunázom prvého soudu brojí stě
zovat~lka 'Prav~m, uvazl-h se, ze byly-li pytle elány pouze k diSPosici, ža
lo'~~na Ilrma vsak popírá)eiich :rlastnictví a zdráhá se vzíti je zPět, ne
m~ze z toho nrkterak VZ~]lÍl pro zalovanou stranu nárok navrácení pytlů. 
V z,dYI ona sama, zaslavsl pytle straně žaluJící, vzdala se tím jakéhokoliv 
prava na ně a chtěla jejich odesláním žalUjící firmě toliko splniti svůi zá
vazek. O nějakém nárokn žalované strany proti straně žalUjící na vrácení 
229 pytlů, ,k disp?SiCi daných, nelze tudíi mluviti. Jelikož žalující slrana 
net';Tdila, ze b~ zalovaná strana měla v tuzemsku také ještě iíné jmční, 
nelil soud, jehoz se dovolala" v této rozepři místně příslušným. 

• N e j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolacímu rekursu, dOdav k d ů v 0-

'~ u m sD,udu rekursního: Kdyby mčl platiti náhled, že zboi;, žalobcem 
zalované k disposici dané a u žalobce se nalézající, jest majetkem za síla-
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mohla by si každá strana v podobném případě opa
třiti libovolně příslnšnost soudu svého bydliště tím zpÍlsobem, že by část 
zboží, jí zaslaného, třeba nepatrnou, druhé straně dala, byť i bezdůvodnč, 
k disposici, a pak je prOhlašovala za její majetek. 

Čís. 790. 

Dospěl-li soud ve sporném řízení k názoru, že pořad práva jest nepři
pustný, poněvadž jde o pouhou úpravu hranic, nemůže převésti řízení 
sporné v n~sporné, nýbrž musí žalobu odmítnouti. 

(Rozh. ze dne 7. prosince 1920, R I 100l/Z0). 

Žalobce domáhal se žalobou, by bylo uznáno, že pruh v šíři,50 až 70 
cm podél přikopu jest jeho vlastnictvím, žal()vaný naproti tomll uvedl, 
že předchůdce žal{)bců zřídil příkop přesně při hranicích pozemku žalo
vaného. Námitoe nepřípustnosti pořadu práva s o u,cI p r'v é s t o II ce 
vyhověl a žalo'bu odmítl. D ů vod y: Z pfe,dnesu obou stran jest zřejmo, 
že jsou pouze sporr:.y hranice mezí pozemkém' .žalobců a mezi pozemkem 
žal{)vaného a přísluší proto ve smyslu § 850 obč, zák o věci rozhodnouti 
v cestě nesporné. Rek u r sní s o II d vyhověl žal"bcově rekursu potud, 
že sporné řízení převedl v Hzení nesporné. D ů vod y: Dle správného 
odůvodnění prvého soudce jde v tomto případě skutečně o sporné hra
nice dvou sousedních pozemků, stranám náležejících, a tedy o spor hra
niční, který vedle výslo'vného' ustanovení § 850 obč. zák. nov. znění je 
yYřÍ'diti v říz·ení ne,sporném, a to nejen při sporu o rušenou držbu, nýbrž 
i při sporu vlastnickém (srov. vysvěl. k II. novele str. 267 věsl. z roku 
1915.). Zahájený spor vlastnický je proto převéstt dle tohoto ustanovení 
zákona a výnosu min. spravedlnosti ze dne 6. října 1915 Č. 34 věst. v ří
zení nesporné, čemuž i, cit. vysvětlivky jak(} motivy zákona nasvědčují, 
tím spíše, když žalobwvé nyní v rekursu v tomto směru návrh činí. 

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

Důvody: 

Obě nižší stollce rozhodly souhlasně, že v této věci jest pořad práva 
nepřípustný a ze jde o pouhúu úpravu hranic, kte,rou dle § 85D obč. zák. 
provésti sluší řízením' nespoľn~rm. Poněvadž tu jsou v tomto směru roz
hodnutí souhlasná, nutno je pokládati ve smyslu § 528 c. ř. s. za pr:ivo
platná. Kdežto však prvý soud žalobu pro nepřh;mstnost pořadu práva 
odmítá, převádí soud rekursuí prostě, řízení sporné v nesporné. Stížnost 
žalcvaného proti tomu podaná jest oprávněna. Byt l přípustno bylo za
háHti řízení nesp'orné, jde-li dle náz-oru. soudoe o p-ouhou úpravu hranic, 
zvláště když to žalobci sami navrhují, nutno přes to vyříditi především 
incidenční spor o otázce přípustnosti pořadu práva náslec;lkem námitky 
žalovaného zahájený. Do,šeHi soud k přesvědčení, že námitka tato jest 
odůvodněna a pořad práva nepřípustný, j,es! nutným toho důsle,dkem, že 

, žaloba musí býti odmítnuta, jak plyne z ustanovení § 43 j. n. To vY'slovuií 
také nepochybně vysvětlivky kll. dDčí novele, k nimž napadené usne
sení poukazuje, a plyne to také z té další úvahy, že o' náro-ku žalobním, 
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domáhajÍcím se soudního vÝToku, že sporný pozemek jest nenbmezen~THt 
vlastnictvím žalobců a že žalovaný jest povinen to seznati, v řízení ne
sporném r'Ůzhodovati nelze. Nutným následkem odmítnutí žaloby jest však 
odsouzení žalobců k náhradě útrat dosavadního jednání a nelze se odvo
lávati k ustanovení § 853 odst. 2 obč. zák, poněvadž se dosavadní jed
nání netýkalo věci samé, nýbrž námitky nepřípustnosti pc·řadu práva 
žalovaným vznesené, se kterou žalovaný zvítězil {§ 52 c. ř, s,). 

Čís. 791. 

Zákon o zajištění půdy drobným pachtýřům ze dne 27. května 1919, 
čís. 318 sb. z, a n. 

Pojem rodiny ID§ 1, odstavec třetí, zákona) nelze bráti ve smyslu 
§ 40 obč. zák. 

O~ozh.ze dne 7, prosince 1920, R I 1028/20.) 

Drobní pachtýři, domáhající se při'Znání požadovaných pozemkÍl do 
vlastnictví, neměli je sice po, celou zákonnou dobu sami v pachtu, převzal 
je však jeden z nich po své švakrové '(sestře své manželky), druhý pak· 
po svém strýci (otcově bratru). S o udp r v é s t o I i c e přiznal jim po
žadovací nárok, maje za t'Ů, že předchMci jich náležejí k rodině ve smyslu 
požad(wacího zákona, Rek u r sní s o u d požadovací nároky zamítl. 
D ů vod y: Rešení otázky 'Oprávněnosti stížnosti závisí na výkladu slova 
'»r'Ůdina« ve třetím odstavci § 1 zákona ze dne 27. května 1919, čis. 318 
sb. z. a n., kterýžto pojem v zákoně tom nijak bHže, není vymezen. Se 
zřetelem na vykládací pravidla, vytčená v §§ 6 a 7 obč. zák, dlužno za
jisté slovu »rodina" rozuměti tak, jak v dosavadních zákonech jest defi
nována, neboť nutno předpokládali, že pojem ten byl zákonodárci při vy
dávání cit'Ůvaného zákona znám a že kdyby by I zamýšlel ,od, něho· se 
uchýliti, byl by to v zákoně samém vyjádřil, a zvolil výraz příbuzný nebo 
podobný. Nebylo patrně důvodů, aby se tak stalo, a proto výraz »Jodina" 
ponechán byl v dosavadním ,zákonném významu, určeném v § 40 'obč, 
zák., v nemž jest ustanoveno, že rodinou rozuměti jest prarodiče ~e všemi 
jejich potomky. Tamtéž určeny jsou také p.ojmy »přfbuzenství« a »šva
krúvstvÍ'«. Ze výrazll! Hodina« užívá zákon o zajištění půdy drobným 
pachtýřům v tomto zákonném smyslu ~§ 40 obč. zák.), potvrzuje i mini
sterstvo spravedlnosti ve výnosn ze dne 26, listopadu 1919, čís. 28B58/19 
b'Ůd 4.,.0 výkladu řečeného zákona. (Otištěn jest v časo'píse "České Právo" 
čís. 9., leden 1920,) - Nelze souhlasiti s míněním, jakoby zákon užíval 
slova rodina ve smyslu !ide,vém. Nehledě k tomu, že pro názor takový 
není' opory v zákoně, jest pojem »f o d i II a v I i d o v é m s mys I U« úplne 
mlhavý, okruh osob, který by měl býti do něho zahrnut, zcela neurčitý, 
pOjem sám neustálený a nemůže proto sloužiti za vodítko při výkladu 
úkona, zvláště když 'občanský zákon v cit. § pOjem rodina jasně a přesně 
vymezuje. Mimo to jde o výklad zákona na výsost výjimečného, jenž ně
jakého výkladu rozšířujícího netrpí, tO' tím méně, když by ještě bylo nutno, 
aby výklad takový děl se umělým konstruováním pOjmů, základním 
pojmům občanského zák'Ůna odporujících. Z řečeného plyne, že stížnost 
jest 'Oprávněna, neboť ani jednoho ze žadatelů nelze pokládati za člena 
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rodiny toho kterého předchůdce, ježto k rodině p(}dle § 40 (lbč. zák. ná
ležejí jako její členové toliko potomci v přímé, nikoliv však v poboené 
linii. 

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

Důvo.dy: 

"Ródinu" nelze bráti ve smyslu § 40 obč. zák. To by byl zákon, znaje 
předpis ten, na něj se odvolal, CO'? by se bylo 11]ohlo státi lehce pouhou 
citací tohoto § za slovem »rodin«, kdyby tak to byl myslil. Zákon rodinou 
myslí, jak nejvyšší soud už vícekráte vyslovil, okruh osob příbuzenským 
(pokrevním neb švakrovským)' svazkem zahrnutých až do těch stupňl!, 
do kterS'ch se mezi lidem pravidelně přátelství právě z důvodn tohoto 
příbuzenství pěstuje, a sem patří dle obecné životní zkušenosti rozhod'ue 
i švakr, pokud se týče synovec, Rodinou myslí se tedy př-átelstv(} ve smyslu 
obecného lidu, pro nějž zákon jest ,dán. Rekursní soud patrně mylně po
jímá rodinu po rozumu § 40 'Obé, zák., když se domnívá, že to jest pojem 
zcela jasně a určitě vyme'zený, že svou přesností a ustáleností předčí 
definici shora podan'Ou, a že podle něho (podle § 40 obé. zákJ náleží k r9-
dině toliko potomci prarodičů v přímé, nikoli však i v pobočné linii. Ze 
je na omylu, -o tom se mohl přesvědčiti nahlédnlltím do, literatury, na př. 
třeba jen u Krasnopolskiho F. R § 1, 'kde se praví, že pojem § 40 obč. 
zák. pro svou neomezenou šířku nemá ani právního ani socIál
u í h () v ý z II a m ll, a rozeznává se dále užší a nejužší pOjem rodiny, 
Na tento užší a nejužší pojem nelze zde vcházeti a jen se podotýká, že 
nejvyššíSO'ud po. zevrubném uvážení neuznal ani aplikaci těcht(} užších 
pojmů rodiny na § 1 odstavec třetí požad. zák. za vhodnou a případnou, 
AppHkace § 40 obč. zák. je však přímo nemožná, nebof jeho pojem ro
diny zahrnuje všecko, pokrevenstvo do všech kolen o(stup'ňů) a splývá tak 
s . pOjmem ro·du, nebM rozumí-li se rodinou p,rarodiče (Stammeltern ne 
pouze Krosseltern) se. všemi svými potomky, jsou všichni tito potomci 
do vš ech kolen v 'llÍ z:ahir:nuti a ti 'nalézaií se me-zi sebou. také: v příbulzenství 
pobočném. Tak by měl podle tohoto pOjmu požado'vací právc> každý, kdo 
by n předcbůdce svého vůbec pokrevenství prokázati mohl, ať hy si bylo 
stupně sebe vzdálenějšího, což zcela jistě nebylo úmyslem zákonodárce, 
jenž bezpečně nechtěl jíti tak daleko, kde se žádné přátelství mezi dvěma 
osobami nejen neudržuje, ný.brž ani nepocifuje, ba ani nepamatuje, třeba 
se z matrik neb jiných dokumentů rod,okmenných snad nakrásně nějaké 
daleké příbuzenství dokázati dalo. 

. , Čís;' 792. 

Zákon o zajištěni půdY drObným pachtýřům ze dne '27. května 1919, 
čís. 318 sb. z. a n. 

V řízení o požadovacím nárokn nelze Ítčastniky dle II 2 čis. 7 nesp. říz. 
odkázati lIa pořad práva. 

(Rozh. ze dne 7, prosince 1920, R I 1034/20.) 

V ří'zení o požadovacím nároku dwbného pachtýře zamítl s 00 II d 
p r v é s t o I i c e jeho nárok, by mu byl po'žadovanÝ pozemek postoupen 
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do vlastnictví, ježto požadovatel sám doznal, že pozemek neměl v pachta 
sám, nýbrž jeho manželka. Rek Ll r s II í s o u d vyho'věl stižuosti pach
týře potud, že ho poukázal na pořad práva ohledně otázky, zda mči 
v pachtu pozemek sám či jeho manželka. D ů vod y: Stěžovatel, ač v ří
zení před prvÝm soudem doznal, že ocl 1. dubna 1902 má pozemek, o nějž 
jde, v pachtu jeho manželka, tvrdí ve stížnosti, že pozemek má v pachtu 
on s manželkou společně. Nařízené doplnění řízení neposkytló dostatek 
podkladu, aby v řízení nesporném mohla býti rozřešena otázka, koho 
považovati sluší za pachtýře. Poněvadž od zodpovědění této otázky závisí 
rozhodnutí o přihlášeném nároku, a to bez fc-rmálního řízení důkazního 
provésti nelze, bylo nutno dle § 2 čÍs. 7 nesp. říz. stěžovatele odkázati, 
aby cestou práva rozřešení to přivodil. 

N e j v y Š š í s () u d k dovolacímu rekursu vlastníka napadené usne
sení zrušil a nařídil soudu rekursnímu, by o rekursu požadovatele roz
hodl ve věci samé. 

Důvo.dy: 

Rekursní soud ne právem odkázal skutkoVo.U otázku, zda požadovatel 
má požadovaný pozemek od pod'zimu roku 1902 v pachtu, dle § 2 čís. 7 
nesp. říz. na pořad práva, místo aby spomou skutečnost sám zjistil. Nebot 
dle § 17 odstavec třetí požad. zák. jde soud před se podle zásad řízení r,e
sporného jen; po.kud zák'on sám nic jiného nestanoví. Tím 
jest § 2 čís. 7 nesp. říz. pro tuto otázku vyloučen. Zákon totiž upravuje 
řízení o požadovacích nárocích sám a jen mezery vyplnil odkazem na 
zásady nesporného' řízení, t. j. patentu o nesporném řízení, jesti! již ří
zení, které sám upravuje, podle podstaty a povahy své nesporným, zále
žejíc v úředním šetření. K naší otázce pak nařizuje § 17 odstavec prvý 
výslovně, že soud, vy šetř e r o z ho d n é o k o I n o s t i, rozhodne 
Q. nároku požadovatelovu. Tím jest všecko odkazov'ání na pořad práva 
k vůli dúkazll rozhodných skutkových o.kolností zřetelně vyloučeno a 
soudu uloženo, aby je sám šetřením zjistil, což se také v posavadní praxi 
venkoncem dělo a děje. Že každé pomyšlení na pořad pTáva jest tu zá
konu dzí, dokazují nejen podrobné předpisy, jak si wud při zjišťování 
věci počínati má, nýbrž i účel a intence této pozemkové reformy, jíž. se 
má dTobnému nemajetnému lidu venkovskému dostati půdy, a která, ne
má-li se se svým účelem z části minouti', musí provedena býti řízením 
rychlým a zejména nenákladným. 

Čís. 793. 

Zákon o zajištění půdy drObným pachlýřum ze dne 27. května 1919, 
čís. 31& sb. z. a n. 

Požadovaci nárok dřevorubců na Šumavě. 

(Rozh. ze dne 7. prosince 1920, R I 1035/2,0.) 
Šumavští dřevorubci domáhali se na správě velkostatku, státem za

braného, by jim byly přikázány do vlastnictví pozemky, jež měly od velko
statku již po více než 20 let v pachtu. Právní poměr jejich upraven byl 
smlouvou služební, nájemní a pachtovní, již vždy na řadu let uzavřeli 

693 

s lesní správou velkostatku. Dle smlouv:v té zavázal se dřevorubce, že 
bud,e s celou rodinou v panských lesích rubati dřevo za jistou úplatu, lesní 
správa pronajala mu .pak buď celý dům nebo jeho část za roční činži a 
propachtovala mu určité pozemky za jisté pachtovné. Během doby vy
měnili si jednotliví požadovatelé přikázané domky a pozemky. Smlouva 
l<ončila uplynutím doby nebo smrtí nájemce a pachtýře; z~šla-!i ~udo~a, 
přestal nájemní poměr ihne·d, pachtovní pak teprve u'plyn:,t~m c"nzovmho 
roku (§ 10 a 5 smk·uvy). Na jaře a na .podzim po I~IY, meSlOe drevorubcl 
lesních prací nekonali. Kromě toho rhohla lesní správa bez udání dltvodú 
vypověděti o sv. Jiří smlouvu na půl roku a v případeoh, ve smlouvě blíže 
uvedených, ji dokonce bez vý.po,vědí zrušiti. Nájemné a pachtovné bylo 
platiti čtvrtletně předem a mohlo býti po případě sráž~no z~ '.TIzdydhvc: 
rubcovy. -Pachtovné ,:ovnal0' se výšÍ celkem pachtovnemu, ~ez platľ~l 1 Jmi 
pachtiT-ři, nejslQiu:cÍ ve s./užclbnÍlnl poměnll kll' vlla~tlJlí!ku. ~ 10 IUJ d p rve sto: 
I i c e přiznal požadovatelúm nárQk k .pozemkum. D u vod y: Vnuceua 
správa v zastoupení majitele staví se proti vYhověn.í' přihlá~~~~ na ,pří
děl půdy o·důvodřIujíc stanovisko to tím, že vši chm pachtyrr JSou Jako 
dřevaři ~ celoročním služebním poměru, mající pozemky, jimi užívané 
on nepatmém pachtu jabo.část mzdy v užívánÍ' C§ 3 posL oelst. záko na ze 
dne 27. května 1919 čís. 318 sb. z. a n.) Soud nemá pochybnosti o tom, že 
pozemky, o nčž se jedná, byly propachtovány dosavadním uživa~elún; ku 
zaji'štění pracovních sil dřevařských; př·edložené smlouvy, sluzeb~'. ~ 
pachtovní a nájemní ~ v prvé řadě kladeu důraz na to, ze pachtyr se 
zavázal s celou svou rodinc>u k prácem dřevařským ~ avšak z toho, že 
smlouv~ výslovně i jako pacht označena, že uváděno přesně, co za po
zemky na pachtu platiti jest, jest vidno. že tu založen i přesný právní 
nomer pachtovní a nelze motiv k této smlouvě zaměňovati s podstatou 
~mlouvy samé. Tu však nejde vÍCe o pacht jako část :rndy: j.a~ zákon 
dle § 3 posl. odst. na mysli má, nýbrž zaiištění' praeovmch Sll vyhodnou 
ar ci! smlouvou pachtovní. Pokud jde o žádané byty odkaZUje se k~ 
ustano.vení § 2 zák. ze dne 27. května 1919, čís. 318 ;;b. z. a n. Rek u r s n ~ 
s o u d usnesení potvrdil a uve·d.I v poďstatě v duvodech: Smlouvy, jez 
uzavřela lesní správa s dřevorubci, byly jednak samostatnými smlouvami 
služebními, jednak samostatnými sml~'U~ami l~ájemnín:i a, konečn~ zc~Ia 
samostatnými smlouvami pachtovmml. Pozadovacl narok dluzno Jim 
JŤ'ilzna,ti j~žto sP'llněny JSOU' zákonné P'Odnl'Ínlky. Ustanovení' § 3, ods.tavec 
ttvrtý ~o,žad. zák. nelze tu použiti, ježto dřevorubci nekonali na jaře a na 
pod'zim po 1~1 a půl měsíce lesních sldeh, nebyli tudiž v celoročním 
služebním llomeru ku propachtovatelL 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověL dovnlacÍmu rekursu. 

D ů vody: 

Dovolací stížnost tvrdí, že usnesení předchozích stolic odporuií zá
konu. Pro poso-uzení pDměru mezi 'p.ožadovateli a panstvím jest prý je: 
dině směrodatna smlouva námezdní, nájemní a pachtovní, kterou panstvl 
uzavíralo s požadovateli a v niž prý jest smlouva námezdní předpokla
dem pro druhé dvě smlouvy. Stěžovatelka odv·ozuje tu·to souvisl~:t v~
značených tří smluv jednak ze znení smlo·uvy, je,dnak z, po~ahy }eJI, zdu
razňuje však zejmé!1a ustanovení § 9. smlouvy narnezdm, na]emm a pach-
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tovní. Zřejmé nezákonnosti :(§ 16 nesp. říz.) nelze však v usneseních 
předchozích stolic shledati. Výrok jejich shoduje se se zákonem i se sta
vem věci a poukazuje se proto na odůvodnění soudú nižších stolic, kteréž 
v, P?dstatě jsou správná. Se zřetelem k obsahu dovolací stížnosti pOGO- . 
tyka se toto: Nelze míti za to, že smlouva služební jest předpokladem 
pro smlouvu nájemní a pachtovní, s požadovateli uzavřenou. Svád.í sice 
k tomuto názoru na prvý pohled spojení všech tří smluv v jednom pí' 
semném celku, který počíná úpravou pracovního poměru mezi panstvím 
a požadovateli. Tato docela formální stránka smluv nemůže míti vlivu 
na posouzení jejich pravého obsahu, neh již z nadpisu lohuto zmíněného 
celku, který vedle sebe vyznačuje smlouvu služební, nájemní a pachtovní 
jest zřejmo, že strany při uzavírání smluv přesně lišily jednotlivé právní 
vztahy. Také znění smluv nesvědčí pro názor dc,volací stěžovatelky. 
Jest sIce § 1 smlouvy služební, nájemní a pachtovní v souvislosti s Seni 
2. téže smlouvy, ježto, počíná § 2 slovy: »NaPTGti tomu pronajímá lesní 
správa (nadlesní) zaměstnanci atd.«, leč z ustanovení tohoto §u 2 a dal
šÍ:h jde, na jevo, že výrazy »naproti tomu« a »zaměsfnanci« nemají tak 0-

veho vyznamu, že by jimi byl měl býti vyznačen v §u 2 právě ten rozdíl 
že § 1 upravuje povinnosti zaměstnancovy, kdežto § 2 povinnosti zaměst~ 
na!el?vy. ~ celého cbsahu smlouvy námezdní, nájemní a pachtovní vy
plyva, ze § 1 není k § 2 v jiné protivě, než že § 1 upravuje smlouvu ná
mezdní, ~dežto § 2 smlouvu nájemní a pachtovní, neb upravuje tento § 
docela presně předmět nájmu i pachtu i výši nájemného, a také ostatnl 
ustanovení nemají vztahu ke smlouvě námezdní iaka hlavní. Obsahuie 
sice § 3 ustanovení, že nájemné a 'pachtovné může býti sráženo, ze mzdy, 
ale toto ustanovení nenasvědčuje nikterak tomu, že smlcuva námezdní 
jest je·diným důvodem ke smlouvě nájemní a pachtovní. Ustanoveni toto 
nevylučuje jiných zpúsohů placení nájemného a pachtovného ale ze
jn;éna ~eohsabnje ani tento § 3 ani § 2 nii;eho o vzájemném po~ěm výše 
naJemneho a pachto.vného, ke mzdě, kteréžto ustanovení by zajisté vyža
dovala smluva námezdní, kdyby byla jediným důvodem smlouvy ná
jemní a pachtovní. Dlužno sice přiznati, že není správným předpoklad 
soudu rekursního, že požadovatelé neplatili nižší pachtovné než Hní 
pachtýři, poněvadž v této všeobecnosti ncní předpoklad soudu rekursního 
ve spisech potvrzen; avšak nelze usuzovati z nižšího nájemného že by 
právě snížení nájemného a pachtovného mělo býti náhradou za l11~du, na 
kterou měli požadovatelé nárok z pomem námezdního. Nižší pacht proje
vuje se jako výsledek zvláštní ochoty panství vůči zaměstnancům která 
jest zajisté za okolností, za kterých panství požadovalo. pracovní silu po
žadovatelů, docela pochopitelná a na místě. Tak jest také vysvětliti údaje 
požadovatelů, že jejich pachtovné byló nižší, poněvadž panství praco
vali. Nenasvědčuje tedy ustanovení smlouvy v §§ 2 a 3 mínění dovolací 
stěžovatelky, že požadovatelé měli prcpechtovane pozemky jen v dů
sledku služebního poměru vůči propachtovateli jako součástku mzdy. 
§ 9 upravuje v odst. 2 zrušení smlouvy nám'ezdní, nájemní-- i pachtovní 
bez výpovědi Pro ten případ, jestliže zaměstnanec hrubě porušil smlouvu 
nebo domácí řád nebo se dopusti!neposlušnosti, zprotivil se bYl ne
snášenlivý nebo bYl odsouzen k trestu na svobodě převyšll'jící~u 3 mě
síce. Leč·tento § netýká se výhradně jen úpravy poměrů mezi zamest
nav_atelem q. zaměstnancem, nýbrž ustanovuje v odstavci prvém o právu 
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\ }'povědi propachtovatelově a v odstavci hetím má již ustanovení o ná
jemci a pachtýři, kterého před tím označoval iako, zaměstnance, a u.p~a
vuje v tomto třetím odstavci vyklizeni budova pozemků a to zejména 
posledních takovým způsobem, že jest z toho vidno·, že u pozemků jest 
základem poměm stran pacht a nikoliv smlouva služební. Poskytuje 
tudíž pachtýři při zrušení smlouvy nárok na žeň, pokud se týče náhradu 
za obdělání pozemků {§ 1109 obč, úk.l. Tentýž ráz poměru smluv jest 
obsažen v § JO, upravujícím pominutí nájmu a pachtv v případě smrti 
nájemcovy neb propachtovatelovy' jako v § 9. Probraná smlouva ná
mezdní, nájemní a pachtovní může docela dobře obstáti, i když se každá 
jednotlivá její část posuzuje samostatně, a jest v ní tedy vedle smlouvy 
námezdní podle § 1151 obč. zák. 'obsažena smlouva nájemní a pachtovní 
podle §u 1090, 1091 obl'. zák. Smlouvy ty jsou doicela samostatny a ne
poskytují podkladu pro názoQT dovolací stěžovatelky, že by se úmluva 
o pachtu opírala jen o celoroční služební poměr požadovatelů vůči; pan
ství. Ježto vůbec tedy služební peměr nepřichází zde v úvahu, není třeba 
se zabývati výv,ody dovolací stížnosti, zda skutečně běží o služební po
měr celoroční či o služební poměr přerúšovaný, jak jest olbsaženo v usne
sení sondu druhé stolice. Nejsou zde tedy před:poklad'y § 16 nesporného 
patentu a nemohlo proto dovolací stížnosti býti vyhověno, nehledé ani 
k tomu, že i duch zákona po.žadovacího, který zamýšlel poskytnouti 
půdu drobným pachtýřům a zabezpečiti tak jejich pa,stavení, nasvědčuie 
správnosti názoru předchozích soudů. Dovolací stěžovatelka síce tvrdí, 
že požadovatelé náležeií k podobným osobám jako deputátní dělníci a 
hajní, o nichž se zmiňuje § 3 'odstavec čtvrtý zákona požadovacího, l~č 
tu přehlíží, že tyto osoby pravidelně vůbec neplatí pachtu, nýbrž dost a
vají užitky z pozemků bez placení pachtovného jako· mzdu v naturáliích, 
což v tomtci případě nebylo ziištěno. 

Čis. 794. 

Učinil-li žalobce návrh na vydání odkáz()vaciho usneseni Jen pro pří
pad právomoci usnesení, vyhovujícího námitce nepřislušnosti, nelze ná
rok ten posuzovati dle ustanoveni §u 261, odstavec šestý, c. ř. s. 

(Rozll. ze dne 7. prosince 1920, R. I 1036/20.) 

Pro,ti žalobě, podané u okresního soudu, vznesl žalovaný námitku ne
příslušnosti, načež žalobce navrhl: "by pro případ, že by bylo o námitce 
nepříslušnosti rozhodnuto příznivě a P. r á v o II I a t ně, spisy byly postou
peny zemské-mu soudu k přísluŠnému řízení.« S o II d p r v é s tol i c e 
námitce nepříslušnosti vyhověl a ž1iÍobu odmítl; k: uvedenému návrhu 
žalobcově nepřihlédl. Rek u r sní s o u od. odmítl žalobcovu stížnost, zá
roveň však uložil soudu prvé stolice, by () žalobcově návrhu dle §u 261, 
odstavce šestý c. ř. s. do·datečně rozhodl. D ů ve, d y: Učiněn-li podle §u 
261 odstavec šestý c. ř. s. návrh, aby spor, vyhoví-li soud námitce ne
příslušnosti, byl přikázán soudu, žalující stran(}n pojmenovanému, m u s í 
soucl v usnesení, jímž námitce nepříslušnosti vyhověl, přikázání to vyslo
viti, a je pa'k do tohoto, usnesení stížnost vyloučena. Sond prvé stolice 
sice přehlédl učiněný .návrh dle § 261 odstavec šestý c. ř. s., ale poněvadž 
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jde o samozřejmou nesprávnost, měla tato dle § 419 a 430 c. ř. s. U souda 
prvé stolice bezprostředně býti napravena, a proto, když se tak nestalo, 
opravu tuto rekursuí soud soudu prvé stolice nařizuje. Nemění to ni
čeho na předpisu § 261 odstavec šestý c. ř. s., jehož podstatnou podmín
kou j,e návrh žalující strany za přikázání rozepře soudu příslušnému a 
podle něhož je do takového usnesení stížnost vyloučena. Jelikož soud 
prvé stolice nepřípustnosti této dle § 528 odstavec prvý c. ř. s. nedbal, 
byln ji vysloviti soudem rekursním. 

Ne j v y Š š í s o· u d zrušil usnesení rekursního soudu a uložil mu, by 
pomina pc,užitý důvod odmítací, o rekursu znovu rozhodl. 

Důvody: 

'K.' námitce věcné nepříslll'šnosti učinil žalobce návrh) »by pro případ, že 
by bylo o' námitce nepříslušnosti rozhodnuto příznivě a p r ,á v o p I a t n ě, 
SPISY byJy postoupeny zemskému so'udu k příslušnému řízení.« Tento 
návrh není s to, by posuzován byl dle § 261, odstavec šestý c. ř. s. a by 
vůbec přiznán mu bYl jakýkoli procesuální význam. V návrhu tom ža
lo~ce, jakž ostatně yysvětluje i v dovolacím rekursu, jednak vyhražuje si 
pravo rekursu protI soudnímu rozho,dnutí, kdyby jím námitce věcné ne
příslušnosti bylo vyhověno, jednak činí pro případ právomoci tohoto usne
sení návrh, by věc odkázána byla zemskému soudu v Praze. Tento návrh 
nevyhOVUje předpisu § 261, odstavec šestý c. ř. s. Tímto zákonným usta
novením ponechává se žalobd na vůli, by bdďto se zřeknutím se oprav
ného prostředku proti soudnímu usnesení vyhovujícímu námitce nepří
slušnosti, zajistil si návrhem na vydání odkazovacího usnesení výhody. 
jež mu zákon za této podmínky zaručuje, nebo by ,o,pravného prostředku 
se nevzdal, pokládaje vznesení žaloby u dovolaného soudu za správné 
a tím zároveň pustil řečené výhody. Obé žalobce vyhraditi sl nen\ 
oprávněn. To plyne z obsahu § 261, odstavec šestý c. ř. s. dle něhož vy
jímajíc otázku útrat, není proti usnesení o nepříslušnosti' opravný.' pro
středek přípustný, takže žalobce, čině návrh dle řečeného ustanovení po 
samém zákonu onomu důsledku se podrobuje, a jest zřejmě vyjádřeno 
v motivech k čl. VI. Č. 14 novely o úlevách soudů. UčiniHi tudíž žalobce 
návrh na vydání odkazovacího usnesení jen pro případ plávomoci usne
sení, vyhovujícího námitce nepříslušnosti, nelze návrh ten posuzcvati dle 

. ustanovenf§ 261, odstavec šestý c. ř. s., proti r'ozhodnutí o námitce nepří-
slušnosti přísluší mu dle § 261 odstavec prvý c. ř. s. právo rekursu, kdežto 
eventuelní návrh na vydání odkazovacího usnesení musÍ, příče se zá
sadě § 45 i. n., zůstati nepovšimnut. 

Čís. 795. 

Zákon o zajištění půdy drobným pachtýřům ze dne 27. května 1919, 
čís. 318 sb. z. a n. 
. Odstavec třetí !su 19 zák. nedotýká se rekursního práva jež příSluší 
stranám. . . • 

Rekursní soud nemusí vždy a za všech okolností přibrati k rozllOdo
váni o rekursu své vlastní znalce, zejména není toho tř,eba, poskytují_li 
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usneseni prvého soudu a posudek znalců v první stolici slyšených dosta
tečný a spOlehlivý podklad pro přezkoumání přiměřenosti cenY. 

m.ozh. ze dne 7. prosince 1920, R. I 1047/20.) 

V řízení o požadovacím právu dwbných pachtýřů stanovil s u u d 
p r v é s t o I i c e přejímací cenu pozemků, pachtýři d;o vlastnictví .při
řknutých) vyšetřiv cenu na místě samém za součinnosti znalců. R e
k u r sní s o u d k rekursu vlastníka usnesení potvrdil. D ů vod y: Stíž
nnst brojí toUko proti tomu, že přejlmací cena stano,vena byla příllš 
nlzkn a že neodpovídá poměrum předválečným. Než pcmo,cné tabulky, na 
něž s poukazem k § II vládu. nař. ze dne 25. července 1920 čís. 424 sb. 
z. a n. stěžovatelka se odvolává, mají při nedostatku jiného spDlehlivěj
Šího. měřítka býti jen částečnou pomůckou pro stanovení hodnDty k účelu 
vyměření dávky z majetku a dávky z přírůstku majetku. Pro vyšetření 
přejímací ceny stanovil však zákon o drobných pachtýřích v § 17 postup 
zvláštní a to, není-Ii dohody ,vyšetření hodnoty pozemku na místě sa
mém za přibrání znalce. PDstup tento byl prvým soudem přesně zachován 
a cena stanovena byla při komisi na místě samém dvěma znalci pO' dú
kladném prchlédnutí pozemků co. do jejich polohy a bonity za přítom
nostl zástupce velkostatku, jemuž poskytnuta byla takto příležilost po
wkázati na všechny okolnosti, pro určení ceny směrodatné. Zákon o pach
týřích obsahuje ostatně v § 19 odstavec třetí ustanovení, že proti ceně 
stanovené na základě soudního odhadu, další námitky se nepřipouštějí. 

Ne j v y Š š í s o II d napadené usnesení zrušil a nařídil rckursllimu 
soudu, by dle předpisú § 17, poslední odstavec požac!ovacíhO' zákona za 
součinnosti znalců tam označených o rekursu vlastníka znovu rozhodl. 

Důvody: 

Nelze souhlasiti s názorem rekursního soudu, že vedle § 19 odstavec 
třetí zákona ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n. se nepřipouštějí 
další námitky proti ceně stanovené na základě soudního odhadu, jelřkož, 
jak správně se v dovolacím rekmsu podotýká, tento zákonný předpis se 
vztahuje jen na osoby v § 19 odstavec prvý cit. zákona uvedené, k nimž 
ani vlastník, ani požadovatel pozemku nenáleží. Ani ve věci samé není 
usnesení rekmsního soudu ,ospravedlněno. Podle posledního odstavce 
§ 17 zákona ze dne 27. května 1919 čís. 318 sb. z. a n. rozhoduje sborový 
soud první stolice o' rekursech do usnesení okresního soudu, jimiž se sta
noví náhrada, za součinnosti znalciI, jmenovauých pro jeho obvod mini
strem zemědělství v dohodě s ministrem spravedlnosti. Tomu nelze 
ovšem rozuměti tak, že rekursní soud musil by vždy a za všech okolností 
přibrati k rozhodování o. rekursu své vlastní znalce; takovýto postup 
příčil by se úmyslúm zákona, jenž má na mysli řízení rychlé a s náklady 
CO' nejmenšími spojené. Nebude tudíž potřebí přivzetí znakl! pro obvod 
rekursního sDudu jmenovaných, poskytují-Ii usnesení prvého soudu a po
sudek znalců v urvní stoHci slyšených dostatečný a spolehlivý podklad 
Pro přezkoumán{ přiměřenosti stanovené náhrady (ceny přeiimací), je-li 
zejména posudek znalců jasný,určitý a rádně odůvodněný. Než právě 
těcMo předpokladú V daném případě tu není. Soud první' stolice ponka-



698 

zuje co do ceny přejímací prostě na posudek znalci!, v tomto posudku pak 
nic jiného se neuvádí, než že znalci prohlédli si pozemky důkladně co do 
polohy a bonity a na to je ocenili penízem tamže udaným. Neuvádějí tedy 
konkretních okolností, jmenovitě bonity a po,lohy pozemků se týkajících, 
aui jinak neodůvcdňují výši náhrady za požadované pozemky. Takovýto 
posudek jest však nedostatečný a nepřezkoumatelný, neboi nelze z něho 
seznati, jakým zpÍlsnbem znalci dospěli k odhadní ceně. Když tomu tak 
jest, neměl ovšem soud rekursní odchýliti se od předpisu zákona, nýbrž 
měl za soudnnosti znalců pro jeho obvod jmenovaných rozhodnouti o re
kursu vlastníkově. Pokud rekursní soud praví, že zástupce stěžovatelův 
měl příležitost poukázati na všecky okolnosti pro určení ceny směrodatné, 
dlužno poukázati k tomu, že z odhadního protokolu právě nevyplývá, že 
mu tato možnost vůbec byla poskytnuta, nebo! protokol vůbec neobsahnje 
okolností, k nimž by byl zástupce siěžovate]ův mohl činiti připomínky. 
Usnesení soudu rekursního příčí se tedy zřejmě zákonu, pročež bylo podle 
§ 16 cis. patentu ze dne 9. srpna 1854 Č. 208 ř. zák. k dovolacímu rekursu 
vlastníkovu ~zrllšeno a usnesena. se, jak vyše uvedeno. 

Čís. 796. 

Zákon o zajištění půdy drobným pachtýřům ze dne 27. května 1919, 
čís. 318 sb. z. a n. 

Při posuzováuí, zda zvýšení pachtovného jest bezdůvodné, nutno vzíti 
v úvahu též, oč stouply daně a přirážky. 

(Rozh. ze dne 7. prosince 1920, Rl 1054(20.) 

s o II d p r v é s tol i c c zamítl požadovací nárok pachtýřův, přes je
jich tvrzení, že jim pezemky byly odňaty r. 1916 proti jejich vůli k vůli 
docílení vyššího pachtovného.. Rek II r sní s o li d požadovací nárok 
uznal, shledav splněny podmínky § 6 požad. zákona. 

Ne j v y Š š í s o u d zrušil usnesení nižších soudů a uložil okresnímu 
soudu, GY doplně řízení, znovu rOzhodl. 

Důvody: 

Ve shodě se spisy bylo soudem prvé stolice zjištčno, že na podzim 
1916 byly požadované dílce pozemků revidentem Ludvíkem S-em na 
další šestiletí do paohtu dávány, _ že před početím dražby oznámil rc
vident S., že nejnižš,í podání za tyto dílce jest stanoveno vyšší (totiž než 
dosavadní pachtovné), a vyzval požadovatele Josefa M-a jako dosavad-o 
ního pachtýře, zda jest ochcieu, najmouti tyto dílce za zvýšené pachtovné, 
tento však namítal, že pachtovné jest vysoké, a pro t () přikročil revident 
ke dražbě, při které byly pozemky vydraženy Václavem N. za nejvyšší 
podání, které převyšovalo cenu vyvolac!. Z tohO', že tato cena vyvolací 
čili nejnižší podání stano"veny byly výše, než pachtovné dOJ té doby p]a
cené, jde zřejmě na jevo úmysl v]astníkův, zjednati si vyšší .pachtovné, 
a když teprve po odmítnutí požadovaného vyššího pachtovného dosavad
ními pachtýři, přikročeno. bylo ke dražbě a při: této pozemek jiným byl 
vydražen, rovná se tento postup ovšem odnětí pachtu proti vůli pachtý-
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řově ve smyslu § 6 odstavec prvý zákona ze dne 27. května 1919 Čí's. 318 
sb. z. a n. Jde tedy pouze o to, stalo-li se totO' odnětí z podstatné příčiny 
ne'bo bez takovéto. příčiny. Tu, pak v dovolacím rekursu se tvrdí, že 
pachtovné 16 K nekrylo ani daně a přirážky, které při čistém výnosu 20 
K činily více než 16 K; - že se musilo počítati se značným stoupnutím 
daní a přirážek; že nebylo tudíž možným ponechati staré pachtovné a 
vyvolací cena musila býti stanovena Vyšší. Kdyby tomu' tak bylo, ne
bylo by arci lze tvrditi, že vyvolací cena bezdůvodně byla zvýšena a dft
sledkem toho, že odnětí se stalo bez p'odstatné příčiny, a šlo by pak na 
vrub dosavadních pachtýřů, byly-li pozemky při obvyklé dražbě vydra
ženy někým jiným. Nutno proto zjistiti, zda tvrzení stěžovatel,ovo na 
pravdě se zakládá. 

Čís. 797. 

Přípustuost dovolání žalovaného ve sporu do 1.OCO K proti rozsudku 
odvolacího soudu, jímž rozsudek prvé stolice, zamítnuvší žalobu pro ne
existenci žalobniho nároku, byl k odvolání žalobce změněn potnd, že ža
loba zamitnuta pro tentokráte, ježto žalobn! nárok uznán za existentni, 
ale dosud nesplatný. 

Smlouva přičící se zákonné zápovědi nestala se účinnou tím. Že zápo
věď byla napotom zrušena. 

(Rozll. ze dne 7. prosince 1920, I\v I 564/20.) 

Žalobce (řezník) koupil dne 18. ledna 1920 od žalovaného býka s pod
mínkou že při odebrání jeho vykáže se a odevzdá žalovanému příslušné 
po-volel;í (nákupní poukázku) okresní politické správy, jinak že mu býk 
nebude vydán. K odebrání býka nebyla smluvena pevná lhúta. Dne 3,0. 
ledna 1920 došel sl žalobce pro býka a, jeHo se nevykázal zmíněným po
volením, žalovaný mu býka nevydal. I žaloval na vydání býka proti do
platku trhové ceny. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobu zmnHI. 
D ů vod y: Vzhledem k ustanovením § 6 nařízení ze dne 26. srpna 1916 
čís. 76 z. z. pm Čechy.a § 1 a 4 nař. ze dne 27. ledna 1917, čís. 4 z. z. pro 
Čechy jež byla platná d,o 31. ledna 1920, bylO' nejen právem, nýbrž i po
vinností žalovaného výslovně učiniti prodej a vydání býka závislým na 
předložení nákupní poukázky, nechtěl-li se vydati nebezpečí potrestáni pro 
přestupek § 4 posléze citov. předpisu. Předložení nákupní poukázky 
bylo smluvenGu podmínkou a poněvadž žal,obce odkládací podmínky té 
(§§ 897, 696 obě. zák.) nesplnil, p'Oil:iy] práva na ní závislého (§ 699 obč. 
zák.) a byla proto žaloba právem zamítnuta'. Pozdější vyzvání žalova
ného k plnění (dopi'sem ze dne, 3. úuora 1920), když již. nabylo platnosti na
řízení vlády republiky československé ze dne 2. ledna 1920, čís. 22 sh. z. a 
n., jest pc názoru so'udu nerozhodné zejména když ani ustanovení §§, 918 
a 919 obč. zák. nelze v tomto případě ve prospěch žalobce použíti. O d
vol a c í s o u d vyhověl žalobcově odvolání potu·d, že zamítl žalobu 
pouze pro tentokráte. D II v o. d y: Nesprávným jest názor prvého soudu, 
že žalovaný, když žalobce výminky o.dkládací nesplnj], p'ozbyl ~ráva na 
ní závislého; tento výklad hodil by se na výminku rozvazovaCl; u vý-
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minky odkládací však zůstává, pokud výminka splněna není vznik Dráva 
od~ož~n a závisl~'m na tom, zda splnění budoucně ještě n~stane; -tento 
pravm stav trvá tak dlouho, dokud buď neuplyne čas, který strany samy 
st~nc)VIly pn~ vyčkávání splnění výminky, nebo jinak stane se splnění vý
~mky nemoznym. Ježto pak prvý soud zjisti!, že k odebrání býka pevný 
cas stranamI nebYl smluven, trval stav, vzešlý smlouvou stran, i na dále 
Po 30. lednu 1920, kdy se žalobce hlásil c. vydání býka, ovšem bez jakého- , 
k?Ji povolení. Kdyby nebyly bývaly vydány od té doby jiné zákonné' 
predplsy pro obchod hovězím dobytkem, trval by stav nezměněně .dále, 
než v zákc,nr,ých předpisech nastala změna tlm, že dne 1. února 1920 
vstoupilo v moc vládní nařízení ze dne 2. ledna 1920 Č. 22 sb. z a 11 

Při?lí~eje k této změně, má soud odvolad za to, te od!1vodněn jest 'odvo~ 
laCl duvod nesprávného právního posouzení, jenž obrací se proti stano
~isku pr,vého. soudce, že vyzvání žalob cO\'o po 1. únoru 1920, aby mu 
zalovany byka VYdal, jest nerozhodné. Aby tento spor pod zákonné před
PIsy r:'0hl b~ti subsumován, nutno předem zjistiti, jaká u'dálost byla 
vlaslne dle vule stran pOdmínkou smlouvy; sl'Ovný jejich výraz svědky 
rotvrzený: »lístek«, »lístek od úřadu«, aby mohl kus býti započítán obci 
Jest nepřesný, i jest dle § 914 obč. zák. vypátrati pravcu vůli stran ; 
smlouvě kjich rozuměti. tak, jak se to srovnává se zásadami poctivého 
obchodu (§ 914 obč. zák. ve znění Ucti dílčí novely). Z toho.(o stanoviska 
posuzována úmluva stran nemůže býti jinak vykládána, než že podmínkou 
přinésti lístek od úřadu, žalobce sledoval dvojí účel: uzavříti smlouv~ 
se všemi náležitostmi zákonnými i pokud jde o oprávněnost osoby kup
oovy, i aby byl býk započítán do kontingentu obcí. Dle tehdejších zákon
ných předpisů však mimo shora zmíněnou koupi k chovu od rolníka k rol
níku v témž politickém okresu, byly dle místodržitelskéh'O nařízení ze 
dne 27. ledna 1917, čís. 4 z. z. pro Cechy ke koupi hovězího· dobytka 
oPTávneni jen legitim'ovaní orgánové české zemědělské společnosti pro 
zpeněžení dobytka a německá spolcčnost pro obchodování dobytkem 
v Praze. Dle nařízení místodržitelského ze dne 26. srpna 1916, čís. 16 
z. z. pro Cechy a min. nařízení ze dne 23. září 1916, Č. 321 ř. z. byLo do
voleno porážkový dobytek opatřovati podle předem úředně stanoveného 
kcmtingentu rozvrženéhO' .dle obcí; bylo tedy. k porážce potřcbí povolení 
a přikázání kusu z kontingentu určité úbce. Podmínkou tedy bylo též 
aby žalobce přinesl legitimační lístek i porážkový lístek. V tomto zákon~ 
ném stavu nastala uařízením vládním ze dne 2. ledna 1920,' čís. 22 sb. z. 
a n. ta změna, že ohchod ho.vězím dcbytkem byl od 1. února 1920, čís. 22 
sb. z. a n. uvolněn a ke koupi stal se každý legitimován, pro porážky však 
zachován kontingentový systém opatřovací dle obcí a potřeba porážko
vÝ0h, listu. tlledě k úmyslu stran nelze tuto změnu zákonných předpisu 
vykladal! v tomto· případě jako splnění jedné z podmínek, (oti'ž nabytí legi
t!mace ke koupi, neboť smluvní strany neměly zajisté na mysli 
hstek od úřadu jen jako formalitu, nýbrž zajisté jako zákonného 
představitele oprávněni ke koupi, jinými slovy, úmysl jejich nesměřoval 
ke kusu papíru, ale k oprávnění ke koupi; jestliže pak později dle zákon
ného předpisu žalobce oprávnění toto nabYl bez donesení papíru, nemůže 
mu to býti na újmu. Zbyla tedy PO 1. únoru 1920 nesplněnou jen pod
mínka, »aby býk byl počítán c1'J kontingentu obci,,; podmínka ta dosud 
splněna není, ježto žalobce ani netvrdil, že porážkový list donesl; než 
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podmínka ta ·dosud s.plněna býti může, poněvadž ani čas k tomu stranami 
smluven nebyl, ani žalovan:í' netvrdil, že dle § 918 obč. zák. žalobci k tomu 
jednostranně ustano,vil lhůtu a že táž již prošla. 

Ne j vy Š š í s o u d obnovil rozsudek prvého soudu. 

Důvody: 

Především uutno prozkoumati otázku, zda dovolání jest přípustným. 
Dovolací soud považuje je za přípustné, vycházeje při tom z této úvahy: 
Rozsudkem prvého. soudu byl žalobní nárok jako po právu nestávajíd 
konečně zamítnut z důvodů práva materielního, odvolací soud pak, vy
hověv odVOlání žalobce, změnil na:jladený rozsudek v ten smysl, že ža
lobu rovněž z důvod.ů materielních zamítl, avšak jen pro tentokráte, vy
sloviv při tom, že nárok žalobnÍ stá v á p r á v e m, že však nutno, aby 
žalobce splnil podmínku, »aby býk byl počítán do koutingentu obci«. Za
mítnutí soudem prvé stolice bylo - jak zmíněno ~ konečné, zamítnutí 
soudem odvolacím toliloo de·časné, čímž však přece změněn byl rozsudek 
v e pro s pe c h ž a lob ce, což vysvítá také z toho, Že dovoláním do
máhá se opět nyní ž a lov a n Ý obnovy rozsudku prvé stolice. Vzhled,em 
k tomu nelze právemza to. míti, že jde tu opotvrzujlcí wzsudek odvo
lacího s'oudu, proti němuž by nebylo po smyslu § 502 .odstavec třeti c. ř. s. 
(nové znění) dopuštěno dO'v'Olání. Ve věci samé jest dovolání ospravedl
něno. Nai'ízení vlády republiky Ceskoslovenské ze dne 2. ledna 1920, 
čís. 22 sb. z. a n. zrušilo .předpisy ministerského nařízení ze dne 27. srpna 
1917, čís. 361 ř. z. o. obchodování hovězím dobytkem, jakož i všechna 
nařízeni zemských správ politických a bývalé uherské vlády, pokt>d jsou 
v 'Odporu s předpisy tohoto nařízení (§ 11 tohotó' nař.). V platnost však 
vstoupilo na'řízeni to teprve 1. února 1920. V lednu 1920 pIaii1y tedy ještě 
dosavadní předpisy. Z' předpisů těch důležity k řešení otázky, o niž jde, 
jsou ustanovení, obsažená: 1. v nařízení místodržitele pro král. Ceské 
ze dne 26. srpna 1916 Č. 18/A-700,471. čís. 76 z. z. o obchodu s dobytkem, 
které opět vydáno bylo na základě cís. nař. z 10. října 1914, č. 274 ř. z. 
a dále 2. v nař. místodržitele ze dne 27. le<lna 1917, Č. 4 z. z. Podle § 1 
sub 1. cit. místodržitelského nařízení bylo zakázáno nakupovati dobytek 
dům od domu. Ustanovení t'o nevztahovalo se z řezníků pouze na řezníky 
ony, jimž politický okresní úřad vYdal podle ustanovení řečeného nařízení 
poukázky k nákupu dobytka ve vlastním jméně. Podle sub 2. cit. nař. 
§ 1 omezen nákup výlučně na s.polečnosti tam uvedené a rolníků mezi 
sebou. Jak zc spiSl! vidno, žalobce, když k žalovanému přišel kupovati 
býka, potřehné legitimace vů'bec neměl. §em 12 zprvII cit. místodržit. nař. 
a § 4 posléz cit. místodrž. nařízení' prohlášeno neuposlechnutí nařízení 
toho za přestupek, stíhaný politickými úřady pokutami a vězením. Podle 
§ 7 resp. 3 cit. nařízení smí dobytek býti prodáván a vy,dán jen proti 
předložení řádně vyhotovené platné poukázky. Nemaje předepsané legi
timace nebyl žalobce vůbec způsobilý kupovati býka a uzavírati smlouvu. 
o niž žalobu svou opírá a nemohl mu býti býk proto prodáván, poněvadž 
prodej osobě neoprávněné byl zakázán. Smlouva, kterou' strany mezi se
bou uzavřely, jest neplatna (§ 879 obč. zák. nové znění), jelikož se příčí 
zákazu shGra uvedenému a byla neplatnou v době, kdy uzavřena byla. 
Smlouva hyla ihned od počátku neplatna a nemohla tedy nijakým způse>-
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bem platnosti nabýti. Pf,'Viillipj~OlrrvmsoUcTTa101lU011eiJlaitnOu,,;;'rnnlíCo;;;u=---c. 
Vll se o·pírající nadobro zamítl. 

Čís. 798. 

I( případdm, kde dodáno jiné než objednané zboží, nevztahuje se 
lhůta čl. 349 obeh. zák. 

(Rozh. ze dne 7. prosince 1920, Rv I 604/20.) 

Žalovaná firma dodala žalobci místo objednané umělé fermeže jakouŠi 
olejnatou tekutinu, jíž nebylo lze použíti k natírání, nýbrž jen k účelům 
zcela jiným. Proti žalobě na zrušeni smlouvy a vrácení kupní ceny namí
tala žalovaná mimo jiné, že žaloba byla podána )}O lhůtě čl. 349 obch. zák. 
Žalobě bylo soudy všech tří stolic vyhověno, Ne j v y Š š í m s o ude m 
z těchto 

důvodů: 

Dovolání uplatňuje důvod čís. 4 § 503 c. ř. s., bmjíc zejména proti mí
nění odvolacího soudu, že v tomto případě nelze užíti čl. 349 obch zák. 
Dovolání není však oprávněno. Z doslovu čl. 349 obeh. zák. je nade vši 
pochybnost zřejmo, že se toto ustanovení vztahuje pouze na vady jakosti 
a na všecky nároky vzcházeiící z vad jakosti. Mluví-li 'Odstavec prvý 
toho,to článku O smluvených nebo zákonných vadách jakosti zboží a od
stavec druhý tohoto článku o vadách vůbec, není důvodu míti za to, že 
druhý odstavec má n" mysli jiné vady než odstavec prvý. Než v daném 
případě nejde vůbec o vady jakosti, ježt'O nižší stolice bezvadně dovodily, 
že žalovaná nedodala objednaného zboží, nýbrž zboží zcela jiného druhu, 
tedy věc. jinou, Nemůže tedy býti řeči o opozděnosti žalOby. 

Čís. 799. 

Pokud ručí majitel pivovaru za škodu, jež povstala tím, že v láhvi piva 
bYl cizí, zdraví škodlivý předmět. 

(Rozh. ze dne 7, prosince 1920, Rv I 616120.) 

Žalobkyně poručila si v hosti"ci láhev piva, jež. pocházelo z pivovaru 
žalovaného, vypila jednu sklenku a dOlévajíc druhou, zpowrovala v láhvi 
i"kýs př·edmět, v němž byla zjištěna poloshniJá myš, Poiitím piva žalob
kyuě onemocněla a dDmáhala se po té na majiteli pivovaru náhrady škody, 
jež jí vznikla dlouho trvající nemocí. Pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e 
neuznal nárok co do důvodu po právu. O d vol a c í s o 1T d rozsudek po
tvrdil. D ů vod y: Lze přisvědčiti názoru žalobkyně, že žalovaná firma, 
pokud se týče jejimajitel nemohou býti spro-štěni veškeré zodpovědnosti 
proto, že on sám piva ani nevyrábí, ani do obchodu neuvádí a jemu jako 
vlastníku mnoha panství a závodů není ani fysicky možnQ, aby všude 
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dohlížel. Neodpovídalo by to zákonu, učiniti zcdpovědnými toliko jen úí
z·ence. Vždy! občanský zákon v §~ 1313 a násl. uznává výslovně i zod
povědnost za cizí jednání. Leč z toho nelze dovozovati, že by podnikatel 
bezpodmínečně ručil- za jednání svý~ch zástupců a zřízencll, neboť stanoví 
obč. zákon v 30. hlavě všeobecnou zásadu, že zavazuje jen provinění k ná
hradě škOdy. Na tom nezměnila ničeho III. dílčí novela. Dlužno rozezná
vati, zdali se jedná o ručení ze smluvního závazku (§ 1313 a.) obč. zák.) 
čili z jednání bezprávného, nehledě k takovémuto závazku, tedy o ručení 
z nede·voleného činu. V onom případě ručí ovšem smluvník bezvýjimečně 
za splnění dle smlouvy, tedy za veškeré jednání svého zákonnéhO' zá
stupce, jakož i oněch osob, jichž při plnění použil. Jinak v případě škody 
z nedovoleného činu. Podnikatel ručí jen za podmínek § 1315 obč. zák. 
tedy jen tehdy, když svéřiol .práci neschopné osoM anebo vědomě osobě 
nebezpečné anebo nedbal-li řádného dozoru. Že žalovaný p-odnik, pokud 
se týče jeho majitel nenalézal a nenalézá se vůči žalobkyni v žádném 
smluvním poměrn, není sporno a může se tedy jednati jen o ručení z ne
dovoleného činu třetích o·sob, jak prvý s{Jud správně vystihl. Náleželo 
proto žalobkyni, by především dokázala, že skutek, z něhož škoda po
vstala a žalobní nárok se vyvozuje, v žalovaném podniku se přihodil, že 
tedy myš v pivovaře se dostala do piva, pak že manipulace s pivem a 
s láhvemi svěřena byla buď zřízencům neschopným, buď že scházelo· na 
řádném dozoru. Žalobkyně důkazu toho neprovedla. Naopa'k prvÝ soud 
bezvadně zjistil na základě soudního ohledání, že strojové zařízení pivo
varské, pokud se týče čištění. lahvl a stáčení piva jest zcela moderní, 
jakého, se ve velkých pivovarech vůbec používá, že v době, počínajíCÍ tím 
okamži'kerr" kdy prázdné láhve dány jsou' za příčinou čištěni do nádržky 
s vodou až do toho okamžiku, kdy láhve pivem naplněné a zazátkované 
se staví na stoly v místnosti expediční, do láhve myš se absolutně do
stati nemohla, dále že jest velice pravdě nepodobným, že by byla myš, 
kdyby se byla naléz~la v láhvl dříve, než s čištěním láhve bylo započato, 
při čištění, jmenovitě při vytírání kartáčovým strojem a na vystřikačce 
nebyla vyplavena a že by od dělníkil nebyla v láhvi zpozorována, aby 
totiž při manipulaci třikráte po sobě následující dělníci" právě ohIedně 
téže láhve nebyli konali svou povinnost, totiž láhev pro·ti světlu nepro
hlédli. Z toho však pÍyne, jak prvý soucL správně usoudil i z výpovědí 
svědků a v základě před soudní komisí provedené zkoušky, že nikterak 
vyloučeno není, že myš rukou zločinnou mohla býti do láhve vpravena 
po tom, když láhve s pivem z pivovant byly ,odeslány, bud' za dopravy, 
buď na místě distribuce neh v místě konsumll. Neprokázala tedy žalob
kyně, že škodlivá událost přihodila se v žalovaném podniku, Tím sfala se 
bezpředmětnou o,tázka, zdali personálu, v' pivovaře k práci přibranému, 
lze něčeho vytýkati co do způsobilosti anebo, ",dali žalovaný podnik co do 
dozmu nad manipulací zřízenců něčeho opomenuL Když tedy prvý soud 
přes to zjistil, že personálu v pivovaře pokud se týče čištění lahví a stá
čení piva co do způsobilosti nelze ničehož vytýkati a že žalovaný podnik 
nebo jeho majitel co do dozoru ničehož neopomennl, maje dostatečné a 
způsobilé zřízence, tož nelze p-řikláda'ti námitce oprávněnosti, že prvý 
soud nevzal veškeré závažné ·okolnosti a průkazy na přetřes a že věc 
P'O stránce právní nesprávně posoudil. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl dovolání. 
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Duvody: 
____ ~J_ 

Jest nesporno, že žalobkyně láhev piva, po jehož požití ollemocněla ;;' 
nO,koupila .od, žalovaného pivovaru, nýbrž z třetí ruky. O smluvním po~ 
'."eru meZl zalobkYní a ža'lovaným pivovarem nemúže tudíž býti řeči 
Z~loba yplatňuje, j .. ak správně mají za to oba nižší soudy, ručení žalova~ 
nY?h z nedovoleneho činu a tu musí žalobkyně dokázati jejich zavinění 
k .~emuž především jest zapotřebí důkazu, že příčina, která měla vzápětÍ 
Jej! onemocnění, byla způsobena v žalovaném podniku. DIe zjištění nižších 
sou·dů se jí tento dúkaz nezdařil a proto byla žaloba právem zamítnut~: 

Čís. 800, 

Domáhají_li se oba manželé rozluky pro rozvrat, netřeba zkoumati. 
kdo z nich je převážně rozvratem vinen. 

(Rozh. ze dne 7. prosince 1920, I~v I 670í20.) 

v Sporné strany uzavřely manželství r. 1905, však již v r. 1907 man
zelk!, manžela opustila, ježto ve své živnosti málo vydělával. Roku 1910 
nav!,zala manželka poměr s Jindřichem K" s nímž měla též dítě a žije 
s nun dosud ve společné domácnosti. Manžel žije pak od roku 1912 ve 
~poleč,né domácnosti s Í'rantiškou D. Žalobě manželky na rozluku man
z~IStV1 pro r~zvrat (§ 13 lit. h) rozl. zák.) pro c e sní s o II d lH V é s t o
II c e vyhove! a rczloučil manželství z viny obou manželů. D ů vod Y' 
Soud je přesvědčen, že k o:dejití muže žalobkyně byla nucena nerJj)u~ 
~tJ!a ~o zlo,,:yslně, neboť měla úmysl se k němu vrátiti, tím rozv;at man
zeJ;ky ~Y sl~e nevznikl, ale přece žalovaný má na tom, k čemu později 
doslo krzolozstvíl převážnou vinu v tom, že neměl dosti práce a patrně 
am d.c-S,tr sn~hy, a~y ženu uživil, takže ona si ji musela sháněti sama . .Je 
rrokaz,ano, ze ob,e, strany dOPustily se ci2Joložství (§ 13a) zák. ze dne 
~2. k,:etna 1919, C1S. 320 sb. z. a n.), tím vznikl mezi nimi rozvrat man
zelsky ,tak ,1Jlluboký" že n,elze na nich s:p'Tavec!Hvě žádati, alby setrVia1i 
~,ma~zelskem s~olecenstvl. Rozvra~em tím je převážně vinen žalovaný 
(.' 13 lIt~?) c~t. zak.), - bylo ale uznano na vinu obou manželů ve smyslu 
i( II na,:,zem lmmsterstva ze dne 9. prosince 1897, čís. 283 ř. zák. O d
vol ~ Cl S o u ~ žalobu zamítl. D ů vod y: So.ud procesní, ač zjistil bez
vad?e Sku!kovy, p()?klad sporu, a podřadil jej správně pod jediný žalob
kym ~pla!no,:any du,::od hluhakého rozvratu ~§ 13 lit. h) nov. rozl.), došel 
llespra~ne ~ usudk~, ze rozluku povoliti lze, poněvadž rozvratem převážně 
vmen Jest z!,l?vany; ~oud ,odvolací, vycházeje z téhož skutkového pod
kl"d~c dochaz1 k zaveru, ze rozvratem převážně vinna jest žalobkyně 
kteraz pouze rok se žalovaným žila, a ač různic mezi manžely hrubě ne~ 
bylo: P?uze p'rot~. od ,něho odešla, že málo, vydělával. Tím prohřešila se 

--prOŤ1~ za:azku, pn~ sn~tku- převzatému, že muži svému vzájemně bude 
po~ahatr (§ 44 obc. zak.). Také to byla žalobkyně. která již v roce 1910 
zapredla d~věrn?u známost s ženatým Jindřichem K., s ním děcko má 
a po smrl! Jeho zeny s ním ve společné domácnosti žije, kdežto žalovaný 
teprve v ·;oce 1912 s Františkou D.sdí,l:í: slPolečlliou dbmá,cnost. Jest. tedy 
na vzmklem takto rozvratu převážně vinna žalObkyně. Clzoložství jako 
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důvod rozlukový nebylo žádným z manželů uplatňováno, žaLovaný pak 
vůbec neuvedl, jaký důvod pro svůj návrh na rozluku uplatňuje, spokojiv 
se s prohlášením, že souhlasí s návrhem žalo'bkyně na rozloučení man
želství. Když v žalobě tvrzené zlé nakládání a konkubinát žalovaného ža
lobkyně ve sporu jako důvody· rozlukové již nedržela, a při opravě ža
loby pouze na rozvratu setrvala, tento důvod rozlukový však pro její pře
vážnou vinu na rozvratu upotřebitelným není, bylo změnou v 'odpor vza
tého rozsudku žalobu zamítuouti. 

Ne j v y Š š í s o II d obno·vil rozs~dek prvého soudu. 

Důvody: 

Do'VolánÍ u,vlatňu.ie odp:o;r se spisy a ne.správné právní posouzení, a to 
právem. Žalobkyuě žádala za rozluku pro rozvrat manželství dle § 13 
lit. h) zák. rozl., dovolávajíc se konkubinátů, v nichž oha manželé žijí, 
žalovaný pak s tímto návrhem souhlasil, oož docela zřejmě musí se roz
uměti jako souhlas s rozlukou pro r o z Ý 1 a t z příčinY udaných konku
binátů, jež sám rovněž tvrdil. Rozpor mezi stranami byl jen v tom, že 
každá navrhovala rozluku z viny ·odpůrcovy, t. j. přikládala. vinu na roz
vratu straně druhé. Jest tedy odvc>lací soud na omylu., praví-li, že žalo
vaný neuvedl, jaký důvod pro svůj návrh na rozluku uplatňuje, a tento 
odpor se spisy zavinil, že ·odvolací s01l'd dospěl k zamítnuti návrhu na 
rozluku při čemž ovšem zamítl tohko návrh žalobkyně, návrh .žalovaného 
však aČkúJi v důvodech uznává, že učiněn byl, pominul. Také jest mylné, 
P<Tav:l-l! odvolac:! s'oud v dúvodieolJ, že žalobkyně konkubinát žalovaného 
jako důvod rozluky - správně řečeno jako dův'od rozvratu - ve spor~ 
už nedržela, neboť 10 při jednáni ještě jednou výSIO'Vllě uvedla. že obe 
strany žiji po delší dobu v konkubinátu a žalobkyně že má se svým no
vým druhem života dokonce deset let staré děcko, jest svědecky a tudíž 
objektivně po rozumu § 10 manž. říz. 'prokázáno a také ·oběma nižšími 
stolicemi za zjištěné přijato. To jest ale vzorný příklad r'Ozvratu, na ně
jaké opětné spojení těchto bývalých manželů není pomyšlení. Jde jen o to, 
nevadí-li předpis § 13 lit. h) zák rozl., že rozluku nelze vysloviti k žalohě 
l. j. k ná:whu neho žádosti - Jak to: správ;J]ěji mlzýv1aj'Í .pro·cesní pf,edpisy 
() řízení ve věcech m-anželských - manžela, jenž je rozvratem převážne 
vinen. Prvý soud má za to, že převážně vinen je žalo,vaný, odvolací soud 
zase, že žalobkyně. Avšak tuto otázku netfeba ani zkoumati, neboť ať 
je vinen převážně kterýkoli z manželů, vž.dy musí býti rozluka povolena, 
ježto za ni žádali oba: je-li vinen převážně jeden, nemúže býti vinen takto 
zámv,eň i druhý a tom)tto druhému, méně vinnému, nelze ji odpírati. Pak-li 
by však byli oba stejně vinni.nel'ze ji odporovati také, pwtože nárok nemá 
právě jen převážně vinný. Byla tedy prvým soudem pr'ávem rozluka vy
slovena. Co však se týče viny pá rozumu § 11 manž. říz., kde nejde o je}l 
míru 'ný1brž i-en o Jerjí: jSOUlclwst ne.hlledě lk stUlpni, mnal' prv~~ sOiU'Cř na vtnu' 
ohou'stran. a do' tob,lóto výr-ok-u neihyllo ,podállllO odvlání-,_ ZŮIStá1vá tedy ve! 'Své 
mlře, když výrok ,na rozl,Ulku o.dvol. smnďem odklizený byl opět obno:ven. 

Čis. 801. 

Záiemného popsání svršků, jež nájemce, vystěhovav se, v bytu za
nechal, lze domáhati se i po uplynutí třídlmni l/lůty !§ 1101 obě. zák. 

(~OIZh. ze dlne 7. ,p:ro'sin1oe 1920, R II 392:20.) 
Civilul rozhodnuti. II. 45 
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Pronajímate! óomáJhal se žalobou, by maJ,emoe zaplatil dlmný ná
jem a současně žádal dne 25. října 1920, 'CI zájemné,popsání svršků, jež 
nájemník, vystě:l]Qvavší se v kvělmr. 1919, v·bytě byl zanechal. S o !li d 
p r v é s t o li c e zájernné po,psám.í' ·I}ovolil. R e·lk u·r sní SO!li d návrh za
mítl v podstaitě pralo, že Ulplynula tří:denní lMta §.u 1101 obě. zák., dmž 
pronaiíma Ido"o práv'o uhaslo. . 

N e j v y Š š í s,ó ll!,d obnovil UlSlllleSertTÍ iPrv&ho soudu. 

D.ůvody: 

-UsncslellÍ rekwrslll'íiho SIQludu opírá se O' ustaJilIov,e:nÍ drUlhéhO' odstavce 
.§.n 1101 ,obč. zák. ve zlněnÍ § 139 l\!ov. III., chle nilhož mápronajÍmalel 
p'rávo v p'ří1padě vy:stělhorvá:ní se rnáiemce, neho k,dyž tentO' věd odstra
lÍuje, aniž bY hy! nájemné zapbtiI, věci nájemoo~y zadržeti, však Jen 
tehdy, když do tří dnů ~akročí '" zájemné iich :popsání. Avšak v- ,pří
tomné věci ste o tento' p:tílp.ad nej1eciná. Právopmklmsní, stanovené urve
dremým mÍlstcm záikolna, jak z:e, Ziprávy komise paiil'ské sněmovny str. 320 
na· jevo jde, platí jen, kdy'ž nájemce 'bez zaiplacení nebo zaiištění ná
jemného se chce VYSltěihJovati nebo věd své z bytu odstraniti'; mtamove
ním tím však není dJcitčerrm záko:nné zá:stavu] ,právo ipřísl;u·šejÍicí pr'o'
najímatelt k,e ve'cem IllIájlemll1~k!olvým, 'Pokwd se tyto nalézaií 'V pronaj,atém 
bytě. TáJž zpráva komise výslo,-"uě u!václí, že záklaclní mY'šlénka §\] 1101 
orbč. zálk., že totiž zák,ollllné právo. zásltavll] 'po1vsta.J.é vne,senÍm věcí· do 
pronajatéiho hY'tll1teprve tehdy pomfjl, ili!d'yž před upla!uěním toih:otopráva, 
t. 1 'Př,eid zájcmným .popsá,ním, věd ty z prolnajaibéihiO 'bytu. se· zase od
ne'S(}U (óvor.elekre:! z,e dhe JO. dubna 1837 ds. 189 sb. z. s.) ~ i p(}dle III. 
tl01vely trvá :twďolčenla .. Poclle dV1c[ .. dekreluz 5. listapad\] 1819 čÍs. 1621 
·sb. z. a ITI. mrnžno žáda1ti za zMemné pUlpsám,J'r bud zároveň s žalvboit· na 
zaplacení nájemnéh:o nebo i pozděH. A .o 'ten'ÚCI případ se tu jedná. Nelze 
proto na tento pdp.ad vztahovati wstamovení ohle'dně tříde:uní lhůty v dru
hém odstavci § 1101 obč. zák., .p,wčež ;bylti stíž~osti vyhověti. 

Čís. 802. 

w ~ konto. 
Převezme-li komisionář prodej cenných papírů na burse, ač mu známo, 

že bursovní dohodce nebo kulisier není povinen imenovati a dle bursovní 
zvyklos!i neoznamuje kupitele, a že následkem toho nebude s to .poime
novati komitentovi kupitele, musí komisionář dáti si líbiti, použije-Ii proH 
němu komitent práva čl. 376, odstavec třetí, obcb. zák. Použije-Ii komi

. tent tohoto práva, má otázka, zda komisionář uzavřel obchod s osobou 
třetí či sám. v sobě, pouze ten význam, že komisiOnář v onom případě ručí 
iako samoplátce za to, co Skutečný smluvnik má plniti, v druhém případě 
vzniká mezi komisionářem a komitentem přimý právní poměr kupitele 
k prodateli nebo naopak. 

(Rozil:!. ,ze dne 7. p,.",'sinee 1920, Rv' II 246/20.) 

Zalobce (brniinská firma) cl"l cine 28. ledna 1919 brnenské'fiHá1ce banky 
do kom,se pr~looj 50 ta.bákových:aik:cií, jež <banka prodal.adne 1. února 

7ó7 

1919 (valllta ke dlli 14. února 1919) ua vídeňské burse a převedla výtěžek 
na zvláštní konto. Ve sdělení, jímž žalobci pmd'ej oznamovala, neuvedla 
imbna kupce ",keií. Zalobě na vy·placenÍ strženého peníze bylo soud,y všech 
Íří stolic vyhověno, Ne j v y Š š í m s o u· -cl e m z těchto 

důvodů: 

R.oZIhJc!Cllnutí SPOrtO závisí na tom~ j,e-li žaloboe oprávněn pokMdati ža
l'OV8Jrroll·za přímou kontraluenťku při ,pT.oďei'! 50 tabákových akcií, jímž ža
lo'Vaná jako komisiionáifka hyla puvěfe'na. K této \cltázce odjp,ovědteli prá
'/em :klalclině oba nižší S'ou:dl0'vé. Netfe;ba ani ,porukaLoViati k tomu, že ža
lovaná v 'ciZlnálmení ze ·d!ne 3. únOíra 1919 v:§~slovlllie sama O'z:na:či1a sebe 
iako kUlpitelku ("arauften wii von Ihnen«).; do,sti ·na tom, ve spolu s omá
menímo pToV'edeném příkazu nepojme:uov,,\a měkoho jiué.hC! jaknžto ku
pite!e akcií (Cl. 376 ,odSltavec Hetí ""bell. zák.). T,o, jest rOZJh~d1]jící. Ne
sejde na tom, p r C! ·čnepodmenovala třetiho lmpce, neboť duvúdy toh,o 
zkoumati ne,pří:slušl lkomHentnvi, který m;usí se s tím sPIOlkOl',litL Z tOIh:O~ 
že akoie d~'e tvrz.ení 'žl~d;o'Vam.é Sivého óalslL ve Víd!Íli kOThl}ené a· ve Vf,dni 
)ežicí poctle ]lříkaz·!] ža;)o!Jcova měly ma ví'defuské burse býti Prodán v 
8 tam S1laiCI i prodány 'byly, 'nemůže žalo':Caná ve svůj< pmspěch nic od
vozovati· mohla! na rvídeňské bmse prosHe.rUmotrvím svého vícleňskéhD 
komisioniře vys·ŤolupHi sOThčasmě jak.(} pr,o,d<ťtelka ",kGif (za komitmta) 
a i<iko kupitelka jich. Bezvýznamnou jest i další námitka, že bwrsovnÍ 
dohodoe, ,po ,přílpad~ě kuHs.i'er , neJsou, 1J!ovinni uvésti jméno'. kU1pttel:e a také 
je neuváděií. Tím nepozhývá'lllatrucMi ustan(}ven~ -třetího. odstavceč.1. 376 
obeh. zák a neclo2Jnává újmy právo loomitento'Vo.z tohoto "stanovem pI'y
·no:u.cÍ. P,ř e v·e z m e -1 i komisřonář Iprodei cenný:ch ·pápÍ,tů na .hlJirse~ ač 
mu j,est ~námo, ž:e burslO'vnÍ ,dohlodoe ne·ho ·kuilis.ie!r není povimen j'm1enovalti 
kupitele a Ipodle bms'olVníclJ zvyklostí Mozm:amUle jména kupttelova, -
a ncnÍ\..]i pak komisionářovi mož'Uo, pojru:enovati 'IDO'mHelfťtovi kupitde, 
jde to. na jehio vlfub la Ooll· musí dáti si líibiti, kdy~ž ko·mitent. POlwžÍvaj'e vůči 
:!lěmu ,práva čl. 376 odstavec! třetí 'ob oh. zák, drží se jeho iakoHo·pfíméh-o 
kontrahe\]ta. Nesprávllllý jest i názor žalované, že předpis čl. 376 odstavec 
třetí Oball. zák. 'p'ři]lQlU'Mí be\le všen10 iprotidů\ktazy, že ikomlsionář "e
VSVO\]pi] sám ,do 'o.bchodlli'. To platí jen tehdy, kóyž komitent IDlepOIllžije 
'l'ráva jemll II' Nánk\] 376 ocls,tav,ec tř·etí obchodnfuo wťukona vy
hrazeného Použije-ll však ~ j,alko "d'e - bomitent ,tohoto "iráva, může 
beze vše'h:o J,!clkládati komisionáře za .přímého ·korutmhe'nita 'Í. j. lla'bývá 
priQii ko.misionáři z .,proved:enllpf'íkaz1JI nár,oků ?HltnýClh, kl(jJe~t.o j~1!;.ak vZlrui
kla'H mu j.en práva odlvD'Z\ená Í'ntiž pi0lstowp·etna ·prava k01ll1.s11011ta!,o,:a. Tu 
pak má o,tázka, zda komisionář vSlkoutk'1l kontrahoval s IOs-oboUJ treb !Jjebo 
sám {v sOlbě:) p:roved:l olhch'Od, je!Th ;ten význam, že v lPiHpadě prvnÍ'ml k,o
misionář ručÍ' ,ja!k'O samo[p,Látce za t.o~ 'co skuteČlný lkIOlJltrah:.e'nt má plniti,. 
kdežto v p<řípadě dirulh:ém vzniká mezl ",'om,tentem a komish,nář,em pří:mý 
p.rávní poměr kwpiteIe k !prortÍalte1i [llebo nao'Pak. Na všechen zpuiSo'b 'VŠIW~ 
mÍlže komiriJent po'kládati komisucnáře za přímého smlu,vníka. Kdyz 
tom]] tak jest nemá p:roti ža'1obci nařízem,í vlá:dy ze dne 6. "nora ~919Č. 57 
sb z a TI mrrlS'ta Příhod!a že nebyllOi snad již miQIŽ!no pře'VéSlti 'častku od
po·vJ.d:ající· výtěžim akcií 'do ~u",emska, která by iinak ovšem stíhala 

45< 
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komitenta, jde za dianýdh oko,lností na vrub žalova:né' žalolbce Hm dotčen 
rrwni" 'on mOlhl be'ze všelllGI (by! snad; t~prve ,PO 14. ún~IlI 1919 ja'loo'žto dni 
výpl~ty) žád",ti, aby mu žalovaná Jakožto přímá koruúra.h.entka vyplatila 
PO .~r!paoc. k do'bm připsala kupni, cenu akdí a to v 'tllzemsku, ježto 
jJ],nJskm zavaZJlou žallovamé j'est dle čl. 324 odsta,vec dmhý obell. zák 
Brncl; ,žaltolv,a.ná p·ak nelby~a loprávněQ1,a Jl'Ťevésti o své újmě výtěžek ten 
žalobci!1ta řádném k'ODIIČ' k dohru,j'iž přips"ný dodateóně na zvláŠ'tní konto 
německo-rakonské a později na konto r.a.ko'llskIG~ulheTských korun (ban
kovek J1leoko'li<o'vanýohi). Tím však p'nDlkázana již loprávněnos,t žalo,b!1t, žá
dosti a ml",e tvrdHi, že s'Dudové n;žši, vy!Jověvše žal'obě, mylně ,p'o'S'ciI
dll! věc ,po str"nce právni (§ 503čls. 4 c. 'ř. s.). 

Čís. 803. 

Příjemce poštovní poukázky, jemuž vyplacena poštou bankovka padě
laná, má přímý náhradní nárok proti poštovní správě. ReklamacnÍ řízení 
nemusí zde předcházeti sOlidnímu uplatňování nároku. 

(,f~{)Zh. ze dne 7. p'nGsinoe 1920, I~v II 256120). 

Bo'švclvuÍ úřad vypJ.atU příjemci '.poštOVIt1:í po.ui<:ázky p,en,[z v bankov
l!cách, je'ž byly "''O té pozastaveny jako 'pad'ělky. BřÍjemce domáhal se ua 
pošlovmÍm eráru žalloboll !ná!hmdy škody, 'proti níž ža!ovalt1Ý vznesl ná
mitkn :nec!ostallou a!ktivnÍ legitimace. P:ro,cesní soud Ilfvé sto
I i c e žalobu zamltl. D ů vod y: § 24PoŠ'tovllmro zákona ze dne 5. listo
.padu 1837 dS.240 sb. z. s. stalJiovil, že zařízen:í jedJlJio1!ivýoh pošto vníoh 
ústavú, úprava řÍ1zení, j,ehož -dLuooOl v nich š,etřiJti vym,czen~ práv a zá
v,azi<:ú těch, kdJož poštovních ústavů ,používaií, jie~t zůstaveno zvláštním 
~~'řízením (wgl:ementům). Na základ:ě zmílněného, př'ed!pisu byl p"k vydán 
r~ct 2)e ';Iue 23. zMí 1916 čís. 317 ř. zák. Kdo .pošty používá, podrobuje se 
preďpl,s,um ,po'š:iJG~nihiO -řádu, j'ež vSltoUJpiay na míisto dispositivníchl p-řed
,pisů obča~stklého záikonltíka. Tím, že vyplacen byl peníz p,oštovnÍ poukáz
k?u ~§, 1 pošt. řádili), jest zallo:žen ,p:rávní ploruěr, j:env jes:t npraven p,ošlov
mm radiem: I půso'hení tGhoto :právnillo poměru lna tř'etí osoby, jež nejsou 
bel,pmSlbřednimi smluvníky ,dcU,ruOI výlwčne POlslllzovati ,clJre před!pisÍl iPo
štO'vníiho řáJdu. '" tomtO' směru stanoví pak pro poštovní pO'lvká,"kový styk 
~ ,213 ~) pošt. ři>cll!,· že po'šla mčí za vyplacený pe!n&z a § 217 čís. 2 POIŠt. 
radu, ZLO, ,oprávněn -k nwr.okům ,z toho vzjnikaáidm }est odc.sÍllHteL Pří}emci 
však ,ncnnčÍ pošita dle p:oštovnÍlho ř~du. Pio'šlna ovšem ne.vyrplartf příjemci 
tyté.;;; mimce (banlwvky), je,ž složil oclesíůn!e]', nýbrž své vlastní mince 
(bankovky). Tím však nenl ,dotčena jejlí 'PGvinnost, hy ».pře'dala« příj.emci 
;pelníz v téže výši, j'alk jí Jej Ibyl vy:platll :odésíillatel:. Vyplai(i]a-!I však pe'niz 
příde~ci z ,čás,ti v padělanýoh hwnko'vkáoh,nesplnulasvé:hol závazku vůó 
odiesl1lateJi. Z !tCJhlo vzniká však jejií Tul~·eJbutíl Jpovinnost pOlUlze, vúči oides.í
l'ate.lli, niLlmliv -vJ1lči ·p'řUemd, jem.ž tudíž lnicm -9P~'ávněn ,d:0111.áhaJti se na 
erá'ru ~aiohorw svých InáhrradníiCIh nárdkú. Od1epÍlrá-Ii pO'šlta v, říze_ní pICll.Lkáz
lmlvém .přílj!elmci, rpfevzYti pokud Se t~Če, yymerniH tpelniěžní' jednotky, je,ž 
byl'V ll"'"ány paděJan1ými, jest věcf p'řÍ'i'emce, by' žádal od oďesMate<1e opí
raje se o jich vzájemný poměr, doplatek Sc:hlOlďku, jenž 6\1 výplatou n~pm-
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vý~h ban!co've'k vznikl,; za újmu, jež mu tak:to vznikla, bude se pak ode'sí
lateI hoj]tipostlhem nap'oštovním erár.u. O ,cl vol a c i s o u ď žalobě vy
hověl, uznav alktiv;nl legHimaci žaliobcovu. 

D o vola c í s'" Ulel 'nevyhověl d-ovolá,ní. 

Důvody: 

MaJrně dovol'ává se žalov,a;nýpošlovní ,e'rár dov'o!'aclhlo:dilvodu § 503 
Č. 4 c.ř. s. Dle čL 421: Gbch. zruk . .plat, prr'a IpošlO'VItÍ dOi]>raV'U' & výhradou 
zvlášfúnídl 1P1CištovnÍlch pře'ďpisův uSltalnovenf zákona obcihodJnÍiho a~ kde by 
s tě'mi'to rnieby{'o" 'lze vysltači1i, ustan:ov"ent v-šeobe"Ctnéih,o, Olbčans'kéh:n zákona 
fč!' I ,ohch. ,záJk.). Pro právní ko:nstmkct :poměru', jenž zasl,ánílm p,eněz 
POŠ'Í(IViUÍ pOll'ká\Z'kou 'vznj:ká mezi súčastněn1Tmi :prá'VnÍm'Í 'siUibj,ekty Code
sílatel, PQ:sta a příj:emc.e), ne·poskytu,jl spolehllivé opory a,ni zvláštní před
pisypoštovit1í, ani ul&la:n,o,vení záloona obchodnlihlol. Nu:tno .proto, jakž 
ostatně 'čilnÍ i stra1na žaLO!vaná, sáhnouti G\; p_odpů1rnélill'w .zdroji u:stanov,enÍ 
v!íe'o'becnéh!cl ClbčalllSké!Jo záko:nnika. Ve svii!l:e těchtO' ustanoveit1í nemůte 
aktiv:ní ,egiilim:ace žaIudící firmy ik žalobě, o kterO'u se Jedl!lá, býti po
chybnou .. V tom- směru rozhód!ny j-sou tyto lÚ'vaihIY: Pravchl' má ža'llovaný 
·pclŠltovnf erár v tlo1m, že .zas.lam:íim peněz 'na poštovní -powkáz:ku vZlniká' mezi 
ode'S.íUlaJfiel:em' a poštou p.oměr ·zmocniJtellský. Neipovši:mnultým však n~,
ohává O'hsa:h tohoto "mocnělní. Splacenim, peněz na iP'Oštclv!ni pOUlkázku 
zmoC'řlllile Lolde-sH1atel po'š'tovnL sprá'V'lli. by mal jeho účet spJacený p'e'n~z prří.
jemci vYlp1,lattla, zároveňl všrak ,zmlClcúUrje příJemce, ·by p'le'rrÍIZ ten IDa odesÍ
!J.:veIIŮJv účet lod 'P'oŠ!i'OvnÍÍ Sjplrávy [l)ř'evzal Tímto ohsa!wm il1Jabývá zmoc'ni
,tei.'iký poměr zvh~šlmíihlO právnlho rázu', stá.vá se zvláštní odrůďlClul zmoeni
te,lskésmili"wvy, jH zállmn na,zývá: p'O'uka"em a p'oďlrn'bu~e v §§. 1400 a,násl . 
obč. zák. zvMštnÍ úpravě. Těchto zvláštm.1ch wstanolvemí j:ednak .lze použí1i 
jen pOfvud, p10tkuldi nejsou :modiifikovány' z'Vllá.šinÍimi 'předlpisy pošltovnÍmi:,_ 
jednak nutno v iPrvé řrudě: u'žílti těchto U!strul1JCiveni! a (}1!iJk,ó-1i vš,e1obecných 
př'ed'tpisův o sm[to1llve zmoonite:l'siké. O ná1rolctE P1říuemoe 1H~olti plO'štovní 
sprave, Vyv,o'z,elllé,m ze skutečnosti, že p;ř,íi,i.e'lmoe, jenž vyk'v!rncrva'll ,celý 
jIJ'ou\kázarntý ,p'eníz, V' ,iplrarv:dě, vykiVitovmlého veníie vÍl,hec .an-e'l:o zcela ne'
obdržel, P'Q!š,tovnÍ. řád s_e, vúbce nezmiň'UD'e'. DiQ,cháJú proto lna 'ustanoiv'eni 
§§ 1400 "násl. 'oh,č.zák. Dle § 140() ob,č. zák. nahývá asignatH p:rot; as.ig
nátovi -p,řJjmé-ho nároku: [lal pClwká.zaný perntÍ'z, jakmi1Iel ,ďoš-Io asigna táře 'Pro~ 
hJá~e!1tí ias!gn,Ma, že :]lOtukaz phií:má. To s.ta'ne se ll!ři .poštoivní poukázce 
tím, ~e byla přliiemci ,dtoruičena. Tím oikamžikem plclčÍmaiíc nemá žádost 
ode!sHalte'l!e, by _mlu peníze by1y vráceny, ma jino'u a·dre'sUI zas,!ány nelbo Ite
!'egrafidky IPřiká,zány (§ 105, 1 c) pGštovnÍhIOl řádw) , žMné.JJo ,účinlou (~ 105, 
5, 'pošuclvlníiho řádu) PřiJavši poštovní pm.rkázkLl, nabyla tu:diž žalwjíci 
firma prr-'Oti 'PIQiŠ'tov1l1f -sprárvě ,přímého nárl()1Jru na výp:l~ltu :p-uUJkázaného 
obmosll " lel v zákG'llOlé měně místa vÝIPaaty (§ 9n5 o'hč. zák.). Po'kud tedy 
vyplaceny hylyža!u'jvcl firmě dvě 100 K bankGvky, je,ž o:patřel1W' byly 
'koliky padě!'auými a nelhylcv p.roto zá:komným platidkm, .nedos1áUa po
št!clvlnl správa svém~záva"k1ť a musela k Sellosplně:ní b}!J\l ods>oul'Oena, 

Čís. 804. 

I společnost s r. obm. muže přijati tlchébo společníka. 

(I~o>zh. ze dine7. prosince 1920, RVI II 259/20.) 
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Žalo'bcc domáhal 'se.-tl"'C,,,(,wěrr,,,s1i--:H~(r.;-'b3'''JUV!rol'l!1lmrlTIl1TICfjTIllr'----~~---'-'- -tc,liclviim spclečníkem nebyl, nemohl se státi vůbec žádným společníkem 
část jmění spDle,oli'osti, jejÍž ,byl ctl·e svého ,tvrzení spokonÍkem pokwd se žalované společnosti tedy ani ne tichým společníkem. 
týče hchým společníkem a z níž za soulhlasu lC'stwlnech sPolečníků vy- Ne j v y Š š i s o II d zrušil rozsudky obou nižších soudu a vrátil věc 
stoupil. Pro c e sní s o II d op:r v é s t o I i c e žalobu zamítl. D ů v o {Í y: soudu p'rvé stollke, hy ji znovu Ilrojedlnal a TozhocU ~ mimo jiné z těchto 
Dle no,tářského spisu 'c' zříz,"ní žalované společnosti s r. o. nestal se ža
lobce jejím éle,nem. Jest nerozhodno, zda žalohce snad byfipov.ažován za 
sp'61eČln.íka a ,zda vykrcnával všechna 'plráva s:p:olieóníiku pHs1uš,ejíd.· Ta
~ová ,jednámí nemaljf ve smyslu §u 4 "ákona >O společnostech s r. ,o'. ze 
dne 6.'bře,zna 1906,Čís. 58 ř. záok. p:ráV!l1íhIGI účinku. Žalobce o",šem také 
tvrdl,~e se stal alesp'oň tiClhým s:polečníkem žaliované společnosti. A",šalk 
společníku ticMmu nep'řls),\Jší 'V,od!.e ustanovení třetí knihy aboh. z<'uk, 
podíl na jmi3ní společnosti, nýbrž ']JOUiZe náwk na vkl11d, jejž nčinil a na 
p.f!p11dný 'zisk. O d v '01 a c í s'O U d rozsuld,ek potvrdil a uvedl po právní 
stnince v od Ílv o cl ech: D1uižno řešiti o!tázku, v j.wkém poměru; hyl ža
~cihce kll žaa\ované společnosti" j·ežlo· jest jisto,že byl se spoliečnos!í 
v úzkém styku a J'ežto, Jak z pfedJo:že:n.é 'korr.espondence- Jest ~pwtf!no, ne
jelI s jednotlivými jedn",!eli slp,01ieónosti j'edni\val, ný1brž i do valnýoh hm
mad a d", výborových sohů~í' spole,čnosti bYli, zván, ,ba jemu dokonoe i bi
lance společnosti k nabléc1nutí byly' předkládány. Otázka tato zodpově
děna jest jasně dopisem ze dne 26. května 1913, kterým žalobce žalované 
p,opůjčil k užívání SVL' patenty, tam uvedené, za pOdmínek tam blíže 
stanovených. Smlouva tato p'Oskytuje žalobci VŮ,či straně žalované taková 
práva, jaká úplně vysvětlují jeho účasi na společno,sti, jeho účast na jednání 
ve valnS'ch hromadách a výborových schUzích jednatelů společnosti a 
konečně i jeho právo knahlédmÍtí do bilancí žalované společnosti. Dle 
obsahou tohotocIJopi"u 'bY'! žalobce v úzkém s~G<:1JI se ža.Jovamou společ
nos~í, jeho postavení tím nebylo, však postavení společníka, nýbrž posta
vem experta. Konečně sluší reagovati i na vývody odvolatele,' že, když 
nebyl společníkem žalované spo,lečnosti ve smyslu zákona o společnostech 
s ,obme!zcným r,učením, mohfbýti a hyl .jlej.ím tiahým spo]eč;níkem a že mu 
tudíž přísluší nárok vůči žalované společnosti v žalobě uplatňovaný po
něvadž obnos jím požadovaný jest částí obchodního zisku, kteri při 
řádném stanovení bilance, jak žalobce v žalobě vyvozuje, se zjistí. K těmto 
vývodům odvolatelovým dlužno podotknouti, že společnost ,ručením 
obmezeným již SVou právnickou povahou. vedle ní existUjící tichou' spo
lečnost vylučuje, poněvadž někdo může býti jen buď společníkem společ
nosti s obrn. ručením, jin:í'm společníkem, tedy ani společní'kem tichým 
býti nemůže; Že tento názor jest správným, vysvítá nejlépe ze zákona 
ze dne 6. březua 1906, čís. 58 ř. zák., kde přesně stanoveny jsou pOdmínky 
jak a kdy možno společníkem takovéto společnosti sobmezeným ručení~ 
býti a jakých úkoml jest potřeba, aby toto jeho společenství bylo i na 
veřejnost patrno. Z dlivodu toho předpisuje zákon pro společenskou 
smlouvu 'Obligatorní formu notářského spisu a zápis jednotlivých společ
níků do rejstříku a v důsledcích toho vede i stát svými orgány nad tako
výmito spoo,lečriostmi dozor. Kdyhypřípustno bylo aby někdo stal se 
tichým společníkem spo.Ječností s ,ručením obme~eným, sUdy by se 
všechny předpisy o s"olečnostech s obm. ručením ilusorními. V důsledcích 
toho nutno trvati na stanovisku., že společníkem žalované. spo1ečnosti jako 
s~Ú'lečnosti s obrn. ručením mohl býti žalobce jen jako společník ve smyslu 
zakona ze dne 6. března 1906, čís. 58 ř. zák. K'dyž, jak prokázáno, žalobce 

důvodů: 

Dovolacímu důvodu, § 503 čís. 4 'coř. s. nelze upříti částečně oprávnění. 
Druhá stolice, jez vším právem zjistila, že žalobce nebyl společníkem žu' 
lované' společnosti ve smyslu zákona ze dne 6. března 1906,čís. 58 ř. zák., 
uvádí v dúvodech svého rozsudku-,- že společnost s fučením nbmezeným 
již svou právnickou povahou vylučuje tichou společnost vedle ní existu
jíd, f,cJiknž nadlLvedeným 'Zákonem př,esně sltanoveny jsou iPo,dmÍU1ky,,..jalk 
a 'kdy možno společníkem takovéto společnosti býti a jakých úkonů jest 
potřebí, aby toto Jeho spclečenství, bylo i na veřejnost patrno. Z důvodu 
tohoto předpisuje zákon pto společenskou smlouvu obligatorní formu' no
tářského spisu a zápis jednotlivých společníků do rejstříku a v důsledcích 
tohu vede i stát svýmiorgán3' nad takovýmito sPDlečnostmi dozor. Kdyby 
připuštčnoby!o, aby někdo stal se tichým společníkem takovéto společ
nosti, staly by se prý všechny předpisy o--sp,olečnostech' s r. o. ilusorními. 
Dovolací soud tohoto názoru nesdílí, poněvadž právní účinky tichého spo
lečenství jsou omezeny na vnitřní poměry mezi tichým společníkem a 
společností. Tichý společník není společníkem v technickém smyslu, ný,brž 
prostým, po,dílníkem na zisku i ztrátě z obchodní živnosti majitelem firmy 
provozované, jíž účastní se majetkovým vkladem, ;ehož vlastnikem jest 
majitel obchodní živnosti. Věřitelům ručí pouze tento, leč by jméno tichého 
spo]ečníkabylo pojato clo firmy, kdy ručí oba (čl. 250,,252, 256 i 257 obch. 
zák.). Ani obchodní zákon ani zákon o společnostech s L o. nezakazuj.e 
těmto společnostem, aby tichých společností s jinými neuzavíraly. UnÍ
versálnost účelu, možnost, uplatniti individuHlitu společníků a o~mezené 
rUlčeni-'činÍ splOi1ečnoslti s Y. o. -ZJV'lášf .z:p-rusnbHo,u fonnmll k zakMdaní: pod
dkli menšího druhu s obmezeným risikem,pročež nebylo! by ospravedl
něno, jim odepříti možnost, aby prov'ozovaly svou živnost tak jako, ve
l'ejné společnosti obchodní, akciově a komanditni spo·lečnosti za účasten
ství' tichých společníků, Z ustanovení zákona o společnostech s r: o., že 
pro společenskou smlouvu jest obligatorním notářský spis a že nutno 
zapsati jména společníků do rejstříku, nevysvítá, že by bylo zakázáno 
tiché spoletenství, jehož existence jest pro veřejnost lhostejná. Obava, vy
slovená druhou stolicí, že by se připuštěním tichých společníkú staly 
vš:ch!my předpisy o s,pol!e'čnostech~ sr. 101. nusonrÍmi, nenf od'ů'vodněna, 
neboť tiohé s'pollečenstvi .nenl ,nikjerak, na p~ek,ážllm, <IbyclO!vmd orgány 
státní ne",ykonáva!y sv:ých úboIT1ů. 

. Čis.805. 

Hromaděni nárok/l bagatelních s nároky přes 100 I( v jedné žalobě jest 
přípustno, nepřevyšuji.li všechny zažalované pohledávky 1000 1(. Řízení 
bagatelní nelze oproti řádnému řízení před okresními soudy po-kládati za 
řízení' zvláštní. 

(Rozh. ze dne 14. prosince 1920, R I 1038/20.) 
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Žalobce uplatňoval na okresním soudě žalobou několik nároků, z nichž 
některé 100 I( nepřevyšovaly, jiné činily více, aniž by však součet všech 
přesahoval 1000 I(. S o udp r v é 8 t o I i ce vrátil žalobu, by byla roz
dělena a opětně podána. D ů vod y: Dle obsahu žaloby jedná se o různé 
nároky, jednak pod 100 1(, jednak nad ně, ale celkem pod 1000 I(. Je tu 
tedy hromadění žalobních nároků touže žalobou. Takové hromadění však 
mimo příslušnosti soudu předmětné předpokládá týž z p ú s o b projed
návání všech sl'Oučených nároků. Nelze proto sloučiti nároky přes 100 K 
s nároky nepatrnými (pod 100 I(), poněvadž vadí tomu naprostá různ'Ost 
řízení bagatelního (§ 450, 452 c. ř. s., 502 odstavec druhý c. ř. s.). Dlužno 
proto takové nedovolené hromadění žalob 'Odstraniti, což státi se může 
jen rozdělením žalob. Rek u r s nií s o u d nařídil prvému soudn, by, 
upustě 'Od svého příkazu na rozdělení žalob, o žalobách znovu jednal. 
D ů vod y: Především nutno podotknouti, že nepřípustné hromadění ža
lobních nároků touže žalobou jest pokládati za vadu formální, kterou od
straniti sluší dle předpisů §§ 84, 85 c. ř. s. a § 89 jedno ř., a že tudíž usne
sení, odstrauění takových vad nařizující, dle § 84 odstavec prvý c. ř. s. 
samostatným prostředkem opravným v odpor vzato býti nemůže ~~ 515 
C. ř. s.). Předpokladem však jest, že· hromadění nároků žalobních· skutečně 
je nepřípustným. Této podmínky tu není, a jest proto rekurs do napade
ného usnesení přípustným. Předpokladem však jest, že hromadění nároků 
žalobních skutečně je nepřípustným. Této podmínky tu není, a jest proto 
rekurs od napadeného· usnesení přípustným. Dle ustanovení § 227 c. ř. S. 

může procesuálně více nároků v téže žalóhě býti spojeno, je-li pro všechny 
nároky vedle steiné příslušnosti soudu týž způsob řízení phpustný. Řízení 
bagatelní nelze však oproti řádnému řízení před okresními soudy poklá
dati za zvláštní řízení rŮ'znéhol způsobu, nebot řízení ve vě'cech nepa
trných liší se od 'Obyčejného' řízení hlavně jen svou stručností, podstatně 
toliko ohledně opravných prostředků. Je-li v téže žalobě hromaděno více 
nároků, z nichž některé převyšují hodnotu 100 1(, některé jí nedosahují, 
bude jednání provedeno po způsobu řádného řízení, v rozsudku sluší pak 
arcif zachovati nárokům, 100.K nepřevyšujícím, povahu věci nepatrné 
tím způsobem, že se rozdělí ve výroku rozsudečném nároky bagatelníod 
ostatních nároků za tím účelem, aby bylo lze provésti obmezeni odvo
lání dle § SOl C. ř. s., platící pro věci nepatrné. Není pmtosprávným 
názor prvního soudce, že prOjednávání všech nároků žalobních spojiti 
nelze a není proto s hlediska procesuálního ustanovení § 227 C. ř. s .. dů. 
vodu, proč hy tyto nároky musely býti rozděleny. 

Ne j v y Š š í s o u d nevyhověl do'volacímu rekursu. 

Důvody: 

Dovolací soud poukazuje stěžovatele na úplně správné dúvo·dy napa
deného usnesení, jež nebyly vyvráceny obsahem dovolacího rekursu. 
Vzhledem k jeho vývodům se podotýká, že dle dobrozdání nejvyššího 
soudního dvoru k § 227 C. ř. S. hromaděníbagatelních nároků s nároky 
přes 100 I( v jedné žalobě jest přípustno, nepřevyšuje-li cena.všech za. 
žalovaných pohledávek 1000 1(, a že řízení bagatelní nelze pokládati proti 
řádnému řízení před okresními soudy za řízení zvláštnÍ. Télo kumulaci 
nejsou na překážku předpisy § 451 c. ř. s., poněv&dž se v takovém pří-
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padě protokoluJe ohledně všech nároků ve smyslu §§ 443, 444 a 445 C. ř. s. 
Napadeným usnesením není, .lák dále tvrdl dovolací re'kurs, porušen před
pis § 452 C. ř. s., dle něho'ž se rozsudek u přítomnosti obou stran vyhlá~ 
šený stranám ne-doručuje, poněvadž toto zákonné ustanc·vení nemá na 
mysli jednání o kumulovaných nárocích. Poukaz dovolacího rekursu na 
druhý odstavec § 453 C. ř. s., který nařízuje, že právní věc má býti pro-· 
jednávána a rozhodnuta podlt předpiSŮ o řízení ve věcech nepatrných, 
když se za sporu sníží zažalovaný peníz na hranlci, v § 448 C. ř. S. uve· 
denou, neb pod tuto hranici, jest pro otázku přípustnosti kumulace bez
významným, jelikož §em 26 novely o úlevě soudů k § 453 C. ř. s. byl při
pojen nad uvedený odstavec jen vzhledem k ustanovení prvního odstavce, 
který jedná o zvýšení ceny sporného předmětu nad h'ranici bagatelní. 
Z obsahu druhého odstavce tohoto § tedy nevysvítá, že hy bagatelnl ří
zení bylo proti bdnému řízení před okresními soudy řízením zvláštním; 
hromadění bagatelních a nebagatelních nároků vylučujícím. Tento právní 
názor nelze dovozovati ani z ustanoven'Í § 449 c. ř. S. o přípustnosti za
stupování strany manželkou ani z ustanovení § 450 C. ř. s., jenž se od

. chyluje od obdobného ustanovení § 261, odstavec druhý, C. ř. S. pouze 
tim, že pokračování v jednání o hlavní věci po zamítnutí námitek, v § 239 
odstavec druhý C. ř. S. uvedených, jest obligatorním. Dovolací rekurs 
poukazuje též na dobro"dání nejvyššího soudu, d.Je něhož, když se jedná 
o několika nárocích, z nichž žádn3' 100 K nepřesahuje, má se o všech 
nárocích jednati dle řízení bagatelního,že se však musí nároky ve smyslu 
§188 c. ř. s. odděliti a bagatelnl projednávati zvlášf, přesahuje-li některý 
z nároků bagatelní hranici. Při tom přehlíží dovolací rekurs, že se toto 
dobrozdání nevztahuje na § 227, nýbrž na § II C. ř. s. 

Čís. 806. 

Bylo.Ji zboží při převzeti drahou zváženo, avšak nepřepočítáno, kdežto 
při vydání příjemci bylO přepočítáno, avšak nezváženo, jest na žalobci, 
by dokázal, že a co se ze zboží ztratilo. 

(Rozh. ze dne 14. prosince 1920, R I 1068/20.) 

Zboží, jež ž&lobce sám nakládal, bylo převzato žalovanou dráhou k do
pravě jen dle váhy, v nákladním listu uvedené (převážením zbožil, aniž 
by byl přepočítán p'Očet balíků. Pří příochodu na stanici určení nebylo 
zboží znovu dráhou převáženo. Žalobce tvrdil, že se dva baliky cestou 
ztratily a žádal náhradu. Pro c es n í s o udp r V é s t o I ie e žalobu 
zamítl a uvedl v d ů vod ech: Dráha v nákladním listě neosvědčila, že 
přepočítávala kusy v nákladním listu odesílatelem vyznačené. V důsledku 
toho netvo·ří údaje nákladního listu o počtu kusů proti železnici dle § 61 
odstavec čtvrtý žel. dopr. ř. důkazu, tvoří ale dfukaz ohledně váhy. Zásilka 
byla při vykládáni k žádosti příjemce úředně co do počtu kusů přepočítána 
a n"p,odeluo IbY'lo 198 'balílli:ů Ip'ytlů a 8 v 1o,zový,chp4a.chet. Je,st prokázáno, 
že zásilka ve stanici určení řMně nebyla vážena a že také o 10 nebylo 
žádáno. Ani výpovědí svědku není prokázáno, že by bylo dráze ode
vzdáno k dopravě 200haJlků. Dráha, jež k návrhu odesílatele vážila a to 
v nákladním listu o.svědčila, je povinna příjemci {adresátu), v nákladním 
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listě uvedenému, odev,w,,.I+-'trrltkc-k()ITlr-miin~l;l'-~~ili-r"~KiWfli1"'mii"",,,m1--~ 
navážila (§ 6114, 84 žel. dopr. n. by ve stanici určení původní váha, 
celková i jednotlivá, v náMadním 'listu dr.ahou osvědčená, nebyla latM 
iako ve stanici podací, není vůbec Zjištěno a jak shora uvedeno, nebylO 
ani o takové zjištění žádáno. O cl vol ac í s o u d rozsudek zrušil a na-
řídil prvému soudu, by, vyčkav pravomoci, řízení doplnil a pak o věci 
znovu rozhodl. D ů vod y: Vedle § 61 odstavec čtvrtý žel. dopy. ř. ručí 
dráha za zásilku, pokud se týče, jsou údaje v nákladním listu o v á ze 
a o poč t u k u s II toliko tehdy důkazem proti dráze, bylo-Ii zboží dra-
hou převáženo neh kusy přepočítány. V přiPádě, o který se jedná, ne-
bylo však při převzetí zásilky k dopravě a při soupisu skutkové podstaty 
t. j. při vydání zásiiky. do rukou adresáta postupováno stejně, neboť při 
podání byla toliko váha, při vydání byl toliko počet kusů zjištěn. Z toho 
však nelze bezpečně ještě usouditi, že zásilka co· d o váh y správně 
bez úbytku byla dopravena, pokud se týče že úbytek' na váze nenastal. 
Dle výpovědi svědkú sluší pokládati za zjištěno, že skutečně dráze k do
pravě odevzdáno bylo 200 balíků a dle doznání stran nemůže býti o tom 
pochyby, ze doprav'eno bylo do slaniee mČjeln.í toliko 198 kusů., tak Že 
nastal úbytek 2 balíkú. Dle ,přirozeného stavu věci musel úbytek takto 
zjiště\1ý nutně také míti v zápětí úbytek Iia váze celé zásilky; za který 
dráha vedle §" 84 "žel. dopr. ř. ru·čí. Měl-li tudLž procesní soud za to že 
soupisem skutkové podstaty úbytek n a v á z e prokázán, pokud se !ýČé 
zjištěn"neby], náleželo mu, přivésti stranu žalující k tomu, aby jiné vhodné 
důkazy o Úbytku váhy nabídla, neboť dle uvedeného nelze o tom pochy
bovati, že nárok žalobkyně na náhradu škody alespoň co do dúvoc!u jest 
po právu. " 

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

Důvody: 

Podle ustanovení § 84 žel. dOPL ř. ručí dráha za úbytek n'a váze i ~za 
ztrátu zboží, k dopravě jl odevzdaného. K'do náhradu škody žádá" musí 
by nárok svůj s úspěchem obhájil, dokázati okolnosti nárok jeho' opod~ 
statňující. Zde tedy, mnoho-Ii zbožl k dopravě odevzdáno bylo a kolik ho 
na určenou stanici z odevzdaného množství došlo a jakou cenu má úbytek. 
Odesílatel o'devzdal k dopravě, jak mu to' drácha na nákladním listu po
tvrdila, balíky pytlů a vozových plachet, ony ve váze 5700 kg, tyto ve 
váze 270 kg, úhrnem tedy naváženo zboží 5.970 kg. Váhu zásilky, jak 
soucl zjistil, dráha zjistila, nikoliv však udávaný počet balíků; totiž 200 
balíků pytlů- a8 balíků plachet vozovYch. Podle § 61 odstavec čtvrtý žel. 
dopr. ř. údaje v nákladním listu o váze a počtu kusu jen tehdy mohou 
platiti jako důkazy proti dráze, když zb~oží bylo'- drahou převáženo a kusy 
přepočítány a to v nákladním listu potvrzeno. Převážení potvrzeno. Počet 
odevzdaných k dc·pravě kusů dráha nezHstila. To bylo při převzetí zbbží 
k dopravě, avšak při vydáni zboží. zásilka vážena nebyla, zjištěn však 
počet kusu. Žaluiícítvrdí, že úbytek na vaze při pohřešovaných dvou 
pytlích činí '57 kg V. ceně 900 K, které požaduje. Jest nutno, aby žalobce 
vYložil, jak dospěl k tomu, že z.celé záSilky scházelo 57 kg, když při ode-
vzdání zásilka vážena nebyla a C{} vtal za pOdklad při vypočítávání cel-
kového úbytku na váze. Zda (otiž r pro ten případ, že zjištěno b:Ýbylo, 
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Ie~ p.vHe při odevzdání počítány nebyly, váha ovšem ano, při vydání však 
pytle počítány a vába nezkoumána, by byl s to"udati a dokázati takové 
skutečnosti, které by mohly sloužiti za bezpečný základ k vypocteui tvrze
ného úbytku. V tom směru zústalo jednání neúplným (§ 180 odst. 3e. ř. s,) 
a ovšem též ve směrech soudem odvolacím vytknutých. 

Čís, 807. 
L" < -"',-

Zákon o zajištění půdy drobným pachtýřům ze dne 27. května 1919, 
čís. 318 'sb. z. a n., ..' ", _ ._ 

V řízení o požadovaCím nárOku drObných pachtýřů jsou pl'ipustna 
mezitimní usnesení" o zásadních, otázkách incidenčních. 

(Rozh. ze dne 14. proSince 1920, R I 1084/20.) 

V řítení o požadovacím nároku pachtýřů vyvrátil s o udp r v é s t o
l i C é usnesením námitku finanční prOkuratm'y, že požadovatelé nepodali 
přihlášku na patřičném místě dle § 12 požad. zák. Rek u r sní s o u d 
usnesení prvého soudu zrušil a" uložil mu, byo žádostech drobných pach
týřU rOzhodl. D ů vod y: Dlužno poukázati především k tomu, že tll je 
na jedné straně "žádost drobných pachtýřu za postoupení obročních po
zemků do vlastnictví, na druhé' straně pak zase .odp'or vlastníka proti 
tomu. Vzhledem k tomlllo stavu věci nezbývalo, než O žádosti té rozhod
nouti, ať již ve smyslu kli1!dném nebo" záporném; jedině takovýto postu·p 
odpovídal zákonu (§§ 15 a 17 zákona ze 27. května 1919, čís. 318 sb. z. 
a Jl,), Tohoto postupu však prvý soudce nešetřiT, nýbrž sé vyhiml věc
nému lOzhodnutí tím, že vydal mezitimní, usnesení, které však neobsa
huje vůbec žádného rozhodnutí, nýbrž se omezuje na to, že vyvrací právní 
\llámitklU, kterou česká: finančnÍ' proku:ratura v zastoupení' dotY'On,ébO obrOČÍ 
proti poiadovacímu p'rávu pachtýřu vznesla. Postup tento. příčí se zá
",onu a nezbylo proto, než usne"sení jako protizákonné zrušiti a soudci 
pr,vému věcné rozhodnnt! uložiti. 

Ne i v y š š í s o u d napadené usnesení zrušil a nařídil sou·du rekur~
nímu, by vyřídil rekurs nehledě k uvedenému dúvodu zrušovaCÍmu. 

Důvody: 

Znění a stilisace usnesení okresního soudn nejsou sice bezva dny; přece 
však nedopouštějí pochybností o tom, žeoktesní SGU-ď "z a tu ft á námitku 
finanční prokuratury, žepřihláškydr"bných pachtýřů" byvše podány 
u patronátního úřadu místo II poží"ato1e farního obročí, podány- byly na 
místě nepříslušném; ~ u zná v á, že přihlášky byly podány správně a 
včas; - a v y s lov u j e, že bude o nich zavederio. další řízení ve smyslu 
§ 17 zákona ze dne 27. května 1919, čís. 318 sh. z. a n. Takovéto mezi
timní usnesení není předpisy zákona právě dotčeného nikterak vyloučeno, 
naopak se doporučuje, jsou-li, jako v tomto případě - sporny otázky zá
sadní na jichž kladném nebo záporném zodpovědění závisí, má-li v Hzehí 
vÍlbe~bÝti pokračováno čili nic. Nelze proto za. správný pokládati názor 
soudu rekursního, že okresní soud vůbec neučinil žádného rozhodnutí. 
Má-li rekursní soud za to, že stanovisko okresního soudu jest nespráv-
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n~'m; že 
požadovatelé, neohlásivše svých nárokú ve lhůtě zákonem stanovené na 
příslušném místě, pozbyli požadovacího práva; - múže beze všeho změ~ 
niti usnesení prvého soudu v ten smysl, že nároky požadovatelů na po
stoupení obročních pozemků do vlastnictví po právu netrvají. Zrušovati 
usnesení prvého SOUdl' bylo dle stavu věci zbytečno, 

Čís. 80S. 

Vrchní zemský soud v Praze není příslušným pro syndikátní žalohu' 
na členy hývalého správního dvoru soudního ve Vídni. 

(Rozh. ze dne 14. prosince 1920, R I 1088/20.) 

V r c h n í zem s k Ý s o u d v P r a z e zamítl žádost o udělení práva 
chudých a zřízení zástupce chudých ku provedení syndikátního sporu 
pro nárok, jejž žadatel z8mýšlel uplatňovati proti nejvyššímu správnímu 
soudu, ježto ustanovení zákona ze dne 12. července 1872, čís. 112 ř. z. 
o žalobním práv·u stran proti soudcovským úředníkům z dův'Údu jich 
úřední činnosti týká se dle §§ 1 a 4 cit. zák. sou·dců tě c h řád n Ý c h 
s o u d ů, jež vyjmenovány jsou v § I i. n., nikoli též nejvyššího správ
ního soudu, jako nejVYŠŠí stolice povolané ku vykonávání jurisdikce PQ 
rozumu ustanoveru § 2 zák. z 2. listopadu 1918, čís. 3 sb. z. a n. Nepři' 
sluší-Ii právo syndikátni žaloby, nelze pro spor takový uděliti ani právo 
chudých (§§ 65 a 72 c. ř. s.). 

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

Důvody: 

Při svém výslechu dne 6. listopadu 1920 udal žadatel, že cití se býti 
poškozena rozhodnutím bývalého c. k. správ)lího· dvoru soudního ve Vídni 
z roku 1917. Otá"kou, k· níž v prvé řadě nutno zaujati stanovisko, jest, 
zda-li vrchní zemský soud v Praze byl by pro zamýšlenou sYndikátní 
žalobu a tudiž ik rozhodování o žadatelovu návrhu vůbec místně příc 
slušným. K této otázce dlužno odpověděti záporně. DIe § 8 zákona ze 
dne 12. července 1872, čís. 112 ř. z. jest 'pro žalobu, uplatňující náhradní 
nár-ok, příslušným ten sborový soud druhé stolice, v jehož -obvodu má své 
s,ídlo soud, odl '!liěhož anebo od j·ehož zřízenců rpo.rulš:~ní, práva ipocházÍ. Po.,
něvadž pak sídlem bývalého c. k. správního -dvoru soudního bYla Vídeň 
(§ 1 zákona ze dne 22. října 1875, čís. 36 ř. z. na rok 1876), nebyl by 
vrchní zemský soud v Praze pro syndikátní žalob;" již žadatel zamýšlí 
podati, místně příslušným a navrho·vatel se svou žádostí neprávem"a 
tento soud se 'Obrátil. Na tom státoprácvním převratem ničeho se nezmě
nilo·. Neníťani nejvyšší správní soud v Praze prostým nástupcem a po
kračovatelem bývalého c. k. správního dvoru soudního, nýbrž samo
statným veřejnoprávním tribunálem z výsostného práva vzkříš.eného čec 
skoslovenského státu, anjnení vrchní zemský soud v Praze nástupcem 
bývalého c. k. vrchního ~emského soudu ve Vídni pro právní záležit.osti 
čsl. státních občanů, jež tkví v poměrech z doby před převratem a dle 
doby svého vzniku patřily k posléz uvedenému soudu. Za tohoto stav\! 
věci netřeba pouštěti se do otázky, již si položil soud prvé stolice. 
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Čís. 809. 

Přiměřenost lhiíty k podání žaloby @ 391, odstavec dlruhý, ~x. ř.l řídí 
se dle spletitosti děje;. k vůli tomu, aby věc snad byla vyrovnána, nelze 
delší lhůtu povoliti. . 

(Rozh. ze dne 14. prosince 1920, I~ I 1102/20.) 

s o II d p r v é s t o I i c e povolil dne 23. října 1920 prozatimní opatření 
s tím že uložil straně ohrožené, by do 1. března 1921 uplatnila ·žalobou 
nárok. J~ e k u r sní s 'o u d vyhověl odpůrcově' stížnosti po-tud, že určil 
lhůtu k žalobě do 31. prOSince 1920. D li v 'O ď y: Prozatimná opatření 
dlužno dle úmyslu zákona omeziti na ďobu nezbytně nutnou. By tohoto. 
účele bylo do'saženo, jest nutno, by lhůta, opatřeni omezující, byla pokud 
možno vyměřena krátce. Ani z návrhu· o povolení prozatimného opatření 
ani z odůvodnění napadeného u-snesení nelze seznati, proč byla stanovena 
tak dlouhá lhůta ku žalobě. J ežno návrh byl podán dne 23. října 1920, má 
rekursní soud za to, že lze tvrzený a prozatímním opatřením zajištěný 
nárok uplatniti žalobou do 31. prosince 1920, kdyžté i zákon v § 391 odsta
vec druhý, ex. ř. přiznává pouze lhůtu při-měřenou, nutné potřeby ne
překračující. 

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

D ŮVQdy.: 

Rekursní soud právem zkrátil lhůtu k žalobě a opřel své usnesení 
o úplně správné jak zákonu tak věci vyhovující odůvodnění, jež není vý
vody dovolací stížnosti otřeseno, tím méně však vyvráceno. V § 391 
od:stavec druhý eX. ř. jest ustanoven'o, že se má - povoluje-Ii se proza
tímné opatření před zahájenim sporu - určiti k p·odání žaloby při m ě
ř e n á Ilihúta. Jakou IhŮJIu v jednotlivý oh .připa,rueiCJh považovati dlu~no za 
přiměřenou, jest otázkou toho kterého případu a řídí se dle. spletitosti děje 
pr,a,zatimnému opa(ř,ení ,za 'llodik1ad S10iužkilio. TI] však ]je s,pÍSů nikltetmk 
nevyplývá, že byskutkovy děj, jejž nU'tno v žaloM, povolení p;ozatim
něho opatření spravující, dle § 226 c. f. s. vylíčiti,byl tak spletlty, že by 
informace k žalohě a jejímu sepsání vyžadovala důkladného studia, větší 
nwmahy a proto deMí lhůty. Udělení delší lhůty k podání žalo·by suad 
z toho důvodu aby věc mohla býti vyrovnána, nesrovnávalo by se ni
kterak s účele~ prozatimnéhn -opatření, antž s citovaným ustanovením 
zákona. Jest proto IhMa rekursním soudem,do 31. proSince 1920 ustano
vená k podání žaloby lhůtou PO rozumu.§. 391 odstavec druhý ex. ř. úplně 
přiměřenou. Při tom nepadá nikterak na váhu, zda odpůrce žadatele o pro
zatimné'opatření při svém výslechu o návrhu žádal či nežádalo zkrácení 
lhůty k podání žaloby, neboť přiměřenost lhi'rty té nemohla býti předmětem 
jeho výslechu, jelikož lhůtu tu musí. sou~ sám vyměřiti dle potř:?y -;-: 
uváživ veškeré Qko,lnosti pro to rozhodne - bez ohledu na to, zadal-ll 
navrhovatel o ustanavení určité lhůty k podání žaloby čili nic. 
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Sudiště §77 j. n. nevztahuje se k žalobě manželky na rozvedeného 
manžela' o placeni vyživovacich příspěvků. 

(Rozh. ze dne 14. prosince 1920, R I 1107/20.) 

Proti žalobě rozvedené manželky zadané u soudu posledního společ
ného, bydliště, by jí manžel platil vyživovací příspěvky, vznesl žalovaný 
námitku místni nepříslušnosti, již s o ucl p r v é s t o I i c e usnesením po
jatým do rozsndku zamítl. D ú vod y: Námitka místní nepříslúšnosti soudu 
není důvodná, nebol nejedná se o ryze majetkový nárok z manželského 
poměru vznikající, což plyne z toho, že otázka vÝŽivnéhO' pro manželku 
je upravena v druhé hlavě občanskéh'O zákoníka nadepsané "manželské 
právo«, a ve své podstatě jest ttár'ok na výživné jedním z úČinků man
želské smlouvy, tedy vznik svůj od'Vozuje z roclinnéhopoměru mezi man- . 
žely, nikoli však z nějaké majetkbvé smlouvy nebo majetkového poměru 
(§§ Una.násl. obč. zák.) a tento svůj zvláštní (rodinný) ráz podrží, i když 
později nastalými skutečnostmi svazek manželský byl rozvázán, nebo 
zcela zrušen (§50 Čís. 3 a § 76 j. n., § 44, 91 obč. zák.). O d vol a c í 
s o u d vyhověl odvolání, zrušil rozsudek prvého soudu a uložil mu, by 
vyčkav pravomoci, postoupil věc obecnému sondu manželovu. D ů v 'O d y: 
"j§ 50 od'stavec třetí a 76 j. n. rozeznává zákon pro soudní příslušnost 
ve věcech manželských nároky, jež jsou ryze majetkové povahy, a takové, 
jež nejsou ryze majetko,vé. Pouze pro tyto nároky stanovena jest výji
mečná příslušnost soudu posledního bydliště, kdežto příslnšnost pro ná
rokY ryze majetkové řídí se dle všeobecných pravidel §§ 65 a násl. i. n. 
- Názor prvého soudu, že manželčin žalO'bní nárok na placení výživného, 
o 200 K měsíčně zvýšenéhO', nenl ryze majetkové povahy, jest po náhledu 
soudu odvolacího mylný, nebolkter}' nárok podle svrchu citovaných zá
konných ustanovení mět by pak býti nárokem ryze majetkové pO'vahy 
mezi manžely, když ne nárok o placení určitých peněžitých dávek? Zákon 
'nechtěl pro veškeré vzájemné pO'žadavky manželů z důvodu' manželství 
vyplývající' stanoviti výlučný soud, jak patrno ze zněnl obou citovaných 
ustanovení zákona a z motivŮ' k § 76 j. n. Pokud' manželka ZIJe ve spo
lečné domácnosti s 'manželem, jest poskytované jí výživné zcela jiného 
rázu, ne'ž l<cly,ž spo'lete,nsM v té:i;e domáooosti přestane a manželka 
náTok na další výživné uplatňuje ,domáháním se peněžitých platů na man
želi. V takovém případě stává se její nárok na výživné nárokem ryze 
majetkOvým, - právě proto, Že jí vzniká proti manzeli pohledávka peně
,žitá, kterou také uplatňuje. Nerozh'Oduje žalohní důvod, nýbrž předmět 
pohledávání při po·suzovánl příslušnosti ve smyslu § 76 j. n. (Judikát čís. 
253 ze dne 16. dubna 1918, čís. pres. SS/ll;). A jelikož předmětem žaloby 
jest placení určitých peněžitýCh O~/10SŮ, teďy nárok ryze majetkový, 
nelze odůvodniti místní příslušnost ustanovením § 76 i. n. 

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

Usnesení v odpor vzaté vyhovuje zcela stavu věci a. zákonu a jest tak 
zevrubně a přiléhavě odůvodněno, že na vyvrácení vývodů dovolací stíž
nosti stačí těchtoněl<olik poznámek: Pravda ovšem, že i vyživovací nárok 
rozloučené manželky jest reflexem' bývalého svazku manželského. Tím 
však není pro stanovisko žalobkyně ještě nic získáno. Nepodrobuje! zákon 
S1JJdišti 'Ve věcech manželsikých 'V le šik e r é máif!Oiky, vyvÍ'r1a,jí.cí· z. man
želského poměru, nýbrž p'ouze ty z nich, jež n e j s o u r y zem a jet k o
p r á v ním i nároky ~§ 76 j. n.). Nespočívá proto těžisko tohoto vyhra
nění místní (a 'dle obdobného ustanovení § 50 II. čís. 3 j. ll. i věcné) pří
slušnosti v povazeprávniho d ů v () d u, nýbrž v pře d mě t u žalobního 
nároku .. Nezáleží o sobě na tom, že nárok odvozuje se z p.oměru manže!
s:kého, nýbrž z:iroveň i na tom, čeho k!olnkrétní prosba žaJo-hní se dloiv-olá\'á. 
Stano,visko, vedle něhož ,. otázce příslušnosti nerozhoduje o sobě povaha 
právního poměru, nýbrž obsah konkrétní prosby žalobu;, zaujalz.íkoll 
nejen v ustanoveních §§ 50 odstavec druhý čís. 3 a 76 j. n., nýbrž i v usta
nOvení § 49 odstavec druhý čís. 5 j. n. Dle tohoto zákonl!éhoustanovení 
@patří k výl!učné příSllu'MO·,ti okre'sních sounů právní mzcpře, při nichž 
jest sice právním poměrem poměr nájemní, ale p,ředmětem prosby žalobni 
jest buďsi existence smlouvy nebo zaplacení činž.e. A jen s tohoto hle
diska lze vysvětliti ustanovení § 236 odstavec druhý c. ř. s., vylu3ující 
mezitimní určovaCí návrh, j~nž týká se sice _PTávniho DOl::LěľUi prejudkiál
nlho pro rozhodnutí 'O prosbě žalobní, ale o němž rozhod'lVatinepaiří 
k věcné příslu.šnosti procesního soudu, jemuž předložena konkrétní prosba 
žalobní. Jest tudíž zcela dobře možno, že jil1ému soudu přiká:<áno jest 
rozhodovati O' právním poměru jako takovénl a jinému opět () konkretnÍ'm 
žalobním nároku, jenž z onoho právníhO' poměru se odvozuie. Pravda 
ovšem, že mezi manžely Y7.niknouti může celá, řada ryze. lJ:iajetkoprávních 
nároků {na př. ze smluv' trhových, směnečných, o náhradu šlwdy ap.). 
Než pro tyto nároky jest zcela lhostejno, že účastníci ,iSOll' manžely, tyto 
nároky bývají snad podníceny svazkem mqnželským; ale nevyvírajj z to
hoto právního poměm a nepřicházejí již proto s hledIska '§76 j. n. v úvahu. 
Marně snaž, se dovolací stěžovatelka p'opříti pOvahu u.platňovaného ná
roku jakožto nároku 'ryze majetko'Právního poukazem k tomu, že pri
mérní,m 'předim'etem nMlO'ku jest výživa, kdežto, Ipožadovaný peulz 
jest jEln náhravko'll nohotopře,dmětw. Nehledí;c k tomu., ·že žalobkyně 
sama, vyjádřujk hodnotu výživného v penězích, dává tím na srozuměnou. 
že výživné hodnotu peněžitou má a tudíž nárok na výživné' nárokem ma
jetkoprávním jest, zapomíná žalobkyně, že po zákonném zrušení manžel
ského společenství poskytování naturální vÝživy, podmíněné společnou 

. domácností, přeměňuie se, nehledí'C k iinaké snaď úmluvě, dle přirozené 
povahy věci v p,oskytování výživného v penězích. Že konečně nemohou 
p'ro povahu žalolbnlho nárok!] pa.dati na válhli olkolno!sti, podmiňlllj,icí j'eho 
rozsah (majetkové, pokud se týče výdělečné poměry manžela, potřeby 
manželky atd.), jest samozřejmo a netřeba dále odůvodňovati. 

Čís. 811. 

Na tekoucí spodní vodu nelze použiti předpisu vodniho zákona, nýbrž 
zákoníka občanského. Dokud voda taková neni zachycena, nemůže býti 
předmětem soukromých práv. 
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Poázemni pr:amtetiY-neciSOU!Ojmlly-Sp.5fi'kem~:<loiiě'ho:Ž!;e~ev:an:~a---1r---;v;!rccihl'~elm~ pildy se nalézající, mezi vOdy veřejné, byl by to' dozaiista vý-
nelze práva nabytá k potoku rozšiřovati i na ně. slovně učinil, jako: to stanovil co do vod spadajících pod solný monopol, 

(Rozh. ze dne 14. prosince 1920, Rv I 626/20.) 

Žalující majitelé mlýnů domáhali se náhrady škody na obci, jež, zn
divši vodovod, odňala vodu potoku, jímž dosavad'e mlýny byly poháněny. 
Procesní s'oud prvé stolice žalobu zamítl. Odvolací soud 
rozsudek potvrdil mimo jiné z těchtod Í! v odlů: Především nutno roz
hodnouti o právní vlastnosti pramenÍ! žalovanou obcí zřízením vodovodu 
zachycených. V tom směru zjistil prvý soud zcela bezvadně na základě 
provedeného důkazu znaleckého, zejména znalci z oboru geologie a che
mi,e, že voda zle tH IPra,menú, nalléza:ďí'CÍeh se ma pozemcích' kla,štem je' skoro 
téže cllem;,dké .jakosti, wž vede k toml1 výsledku" že 'P.ůvo.rn vše:ch těchto 
vod je týž, poněvadž všechny pocházejí ze společného horizontu spodních 
vod, jichž hladina přišla v dotyk se vzduchem, t. j. sraženinami jeho (de
štěm, sněhem), a že ani kapka těchto' pramenů nepochází z proudění vody 
arteské, že však všechny prameny musely by přijíti k dobru potoku, 
kdyby část jich uzavřenými vrtacími vedeními nebyla odváděna, ,kteréžto 
odvádění vody musí míti vliv na potok. Proto právem uvádí první soud, 
že .jtde v tomto p,řÍlll'adě o podzemní. vodlu, teimutcí, pod kteron odlišně od 
vody povrchové rozuměti sluší každou vodu, jež povrchem zemským 
pronikajíc do země se vsává a pak pod povrchem zemským dále odtéká 
(spodní voda v užším smyslu), anebo ve vrstvách, vodu zadržujících, se 
stavÍ, při čemž nepřicházÍ více v úvahu, zda tato voda pozem-nirni vrstvami 
pomalu prostupuje, či ve větším množství rozsedlinova!ou půdou proniká. 
Pokud Jde o právní povahu spodní vody, nevztahuje se na vodu tal<ovou 
ani § 4 lit. a), ani jiný předpis vodního zákona;' právní poměry v příčině 
spodní vody posuzovati dlužn'o výhradně dle norem práva občanského. 
Stanovisko toto zaujímal ostatně v praxi až dosud i býv. rak. správní 
dvlrr. Tak nález z l. prosince 1903, čís. 12.414 Budw. čís. 2169 A, ze 4. 
května 1905, čís. 3771, Bnd,w. ČÍs. 3439 A, ze 16. listopadu 1907, čís. 10.249 
Budw. čís. 5499 A a j. v. Vodní zákon, definuje pOjem vod, rozeznává dvě 
jich kategorie, a to vody veřejné a vody soukromé. Dle zákonných zná
mek pro tyto kategorie stanovených, nelze vodu spodní ani k jedné ani 
k d;uhé z nich počítati. Co se týče vod veřejných, počítá k nim záko'n 
jen řeky a veletoky, užívané k pla,vbě loďmi a vory, pak potoky a jezera 
a jiné tekoucí a stojaté vo'dty, pokud tyto pc,sléz uvedené na základě 
zvláštního zákonného titulu někomu jiuému nepatří. Jest jasno, že spodní 
voda, která není ani veletokem, ani řekou, ani potokem, ani jezerem, by 
mohla spadati jen pod jiné tekoucí nebo sto>jaté vody, o nichž § 3 vod. zák. 
.se zmiňuje. Že však tento, arcif v,šeobecný výraz na vo;dy spodní nelze 
vztahovati, spíše, že tento jen vody povrchové, místně břehy ohraničené 
na mysli má, vyplývá z těchto úvah: Nehledě k tornu, zda voda ve 
nstvách zemských pod povrchem uzavřená a v nich se pohybující vůbec 
za vod:.! tekoncí mMe býti pokládána, jest především jisto, že tato ne
viditelná voda již svou povahou, která právní panství nad ní činí ne
možným se naprosto různí od oněch vod, které zákon za veřejný statek 
vyhlaš"j~ a jiélJ'veřejtné >užívám1 připouští (i} 15).~dYby byl zákon měl 

, . v úmy,lu' zařaditi spodní vody jako ·součást vrstev zemských, pod'po-

nebo náležejících k hornímu regálu, to tím spíše, ježto disposice s vodou 
soukromou bez disposice se soukromým vlastnictvím k; povrchu vůbec 
není možnou. Nelze tudíž vody spodní přičítati k vodám veřejným. Ale 
vnda spodní nemůže také ani jako voda soukromá ve smyslu vodního 
zákona býti pOjímána. Dle zákonné kvalífikace soukromých vod mohly 
by "ři posuzování vody spodní jako vody soukromé z vod vŠ 4 vod. zák. 
uvedených přijíti v úvahu toliko vody .v § 4 lit. a) a lit. C) llazn<tčené. Že 
vša'k voda spodní od vod soukromých v § 4 lit. a) se liš<, plyne z doslovu 
tohoto ustanovenÍ, které čítá k těmto vodám jen vody podzemní, v po
zemku obsažené a z něho se prýštící. Kvalifikace § 4 lit. c) hodí se však 
jen na ony vody, které v nádržích v nejširším slova smyslu jsou zachy
ceny, tedy uzavřením od jednotlivců přivlastněny. Že voda spodní ne
může býti po'čítána k vodám soukromým v § 5 uvedeným t. j. k soukro
mým potokům a jinakým tekoncím vo·dám soukromým, jest patrno> z při
rozeného významu [t:chto slov i z úvah shora ohledně veřejných potoků 
i vod llvedenSr;:h, k čemuž ještě přistupuje, že citovaný- § 5 soukromé po
toky a jinaké sc,nkromé vody za příslušenství oněch pozemkll označuje 
přes které, nebo mezi kterými tekoli, a tudíž naprosto nemůže na mysli 
míti vody, které pod pozemkem stojí, nebo se pohybují. Dlužno tedy na 
o,tázku, co voda spodní je, odpověděti nejprve zcela všeobecně že je to 
věc ve smyslu § 285 o·bč. zák. endo právní qualifikace této ';ěci nutno 
nazírati na vodu spodní nikoli v její celistvosti a souvislosti' jako na ně
jakou ly'Sicl<ou nebo právní jednotkll, nýbrž přihlížeti ke každé jednotlivé 
částici její. Poněvadž však, nepřihlíží-li sek vodám spodním, v podzem
ních nádržích zachyceným, každá jednotlivá součástka i každá její kapka 
dle různfrch zákonŮ' lysických (tíže, tlaku, prolínavosti a P.) neustále svou 
polohu i své stanoviště mění a tudíž fysickě moci osoby, na určitý místní 
okrU? ", obmezující, uniká, nemůže býti tato voda spodní, dolmd nějakým 
opatrením není na pevné místo upoutána, předmětem věcných práv a 
tudíž ani předmětem práva vlastnického. Z tohotO' důvodu nelze tekoucí 
vody spodní, třebas se v pozemku zdržovaly, pojímati za příslušenství 
pozemku ve smyslu § 294 obč. zák {přírůstek, pokud se týče příslušenství 
v užším slova smyslu), tím méně však za součást půdy, nýbrž musí spíše 
tak jako orel, ve vzduclm letící, nebo jako ryba v moři za věci nikomu 
nepatřící býti pokládány, Kdo tedy má pod svým pozemkem pramen, mó
mHe říci, že jest jeho, nebol voda ]lodpozemkem ubíhá podle vrstev 
zemních právě tak, jako podle sklonu území. Jemu však náležú jiná vý
hoda, to@ ta, že na svém pozemku smí kopati a vody dobývati, pokud 
se mu chce a potřeba jeho káže. V literatuře vyhlásil sice Randa vodu 
spodní za věc všem patřící, ale T'ozdíl v' názoru shora vysloveném a tímto
ná1zorem jest zcela nepatrný, ne-Ii pouze zdánlivý, poněvadž ani (Hl' ne
chce slovy res omnium communisvodu spOdní prohlásiti za veřejnÝ sta
tek, nýbrž také jen naznačiti, že voda tato vzhledem k nemožnosti fysi
ckého opanování nesnese vl<tstnic!ví v technickém slova smyslu. Z toho. 
však plyne, že voda spodní, když ji nelze pokládati aní, za vodu veřejnou 
<tni za vodu soukromou, není předmětem vodního zákona a nemůže podle 
tohoto zákona posuzována býti; a že nepřísluší žalobcům, jako· majitelům 
mlýna, i když jim přináležej! práva kpoužíve.ní vody v potoce a ku pro'. 

Civilní rozhodnut!. lr.a 46 
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v ozov ání iich podniků',nžádttt----s ubjekti t nt-p-rávo-mr"'YIT~-PlTctnlbezpro.:.----
středně ncbo prostředně do řečeného potoka přicházející. Uváží-li se pak, 
že žalovaná obec práva ku odběru vody a zřízení vodovodního zařízení 
pro sebe 'Od vlastníka pozemku (kláštera) nabyla a tím v práva tohoto 
vstoupila, nemohcu žalobcově domáhatí se na ní náhrady za to, že za
chycením pramenů (spodnl vody) pro její vodovod vody v potoce ubylo, 
a to tím méně, když samí doznávají, že marně vznesli námitky proti 
vodoprávnímu povolení obci ku odebírání vody. Zalobcové tvrdí dále, že 
nabyli pro své mlýny od staletí zvláštních právních titulů k pramenům 
v pozemcích kláštera se nalézajícím tím, že tomuto poskytována byla 
majiteli mlýnů protiplnění, jednak peněžitá, jcdnak v naturalťich (mlýnská 
činže), a že pak konečně byla tato břemena vyfooupena. Ale i když se při
pouští správnost tohoto, tvrzení, není tím ještě dokázáno, že nabyli sou
kromoprávního práva k pramenům pozemku č. kat. 2614, jenž náleží klá
šteru. Zal obci tvrzená mlýnská činže, placená klášteru, nemůže dle své 
právní povahy býti ničím jiným, nežli úplatou za používání vody z potoka, 
nikdy však penízem, placeným za práva k pramcnům, potok živícím. Také 
vodní kniha okresního hejtmanství, na niž se žalobcově ve příčině na-

, bytých oprávnění odvolávají, ničeho nedokazuje. Zápisy, tam přicházející, 
jednají, jak správně uvedl již pa-vý soud, o užívaCÍm právu L vodě po
toka samého, jak to vidno ze slov I »voda provozGvacÍ, svodnice, jez, 
mlýnská strouha, voda, jež se místnímu potoku odnímá«, ~- kdežto o právu 
k pramenům, o něž v celém sporu vlastně jde, není tam žádné zmínky. 
Tato práva požívací nemohcu pokllidána býti, jak žalobcové mylně za to 
mají, za služebnosti legální nebo pozemkové, za tyto už proto ne, poně
vadž právem služebnosti zavazuje se vlastník ku prospěchu jiného ohledně 
své věci něco trpěti nebo něco opomencuti. Předpokládá se tedy, aby 
tu byl vlastník věci, čemuž v daném případě není, ježto potok, k němuž 
užívací práva žalobcům přísluší, je statkem veřejným. Pokud by šlo o slu- ' 
žebnost nabytou snad oproti vlastníku pozemku č. kat. 2614, jehož prameny 
potok vyživovaly, že tedy musí se každého nakládání s nimi v jich ne
prGspěch zdržeti, mohIo by takové právo' věcné, ač-Ii by je žalobci vůbec 
nabýti mohli a nabyli - což nahoře již vyvráceno - uplatňováno býti 
jen oproti vlastníku pozemku, nikoliv však proti žalované obci, jež práva 
na zachycení pramenů pro svůj vodovod od něho právně nabyla. Zříze
ním mlýnů na potoce pokud se týče jich nabytím od kláštera, v němž ža
lobcové taktéž nabytí zvláštního práva k řečeným pramenům spatř0vati 
chtějí, nabyli sice předchůdcově jeiieh a oni po nich nesporně práva na 
používání vody z potoka, ale nenabyli zase nikterak práva na jeho pra" 
meny, ježto není dle stavu dosavadního zákonodárství práva ke spodní 
vodě jako takové dříve, nežli voda ta na povrchu zemském se objeví a 
předmět zákona vodního tvoří. Z důvodu toho nelze také mluviti o nějaké 
služebnosti legální, ale tacké ne o nějakém vydržeCÍm právu na prameny, 
neboť, co není předmětem práva a nemůže býti nabyto, nemůže býti před
mětem vydržení (§ 1455 obč. zák.), a, pokud jde o užívací právo k vodě 
potoka, nelze o vydržení mluviti, poněvadž vydržení práv k veřejné vodě 
je vylou,čeno. Ostatně žalo,bcové nemohou se ani odvolávati na nějaké 
vydržení práv k vodě, když tvrdí, že těchto nabyto by 10 výkupem v roce 
1849. Ze žalovaná obec hned již v roce 1881, kdy prvně zřídila pro sebe 
vodovod na pozemkn Č. kat. 758, vodu z pramene tohoto pozemku zachy-
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fili a za to' žalobcum náhradu škody ať již dobrovolně, ať z jiné pohnutky, 
různými obnosy zaplatila, ježto úbytek vo,dy v potoce byl ~- jak žalobCi 
šami uvádějí _ následkem zřízení vodovodu tehdy s'otva znatelný.m, lle
lnůže pro, otázku povinnosti její ku uáhradě 'škody ve sporn tomto' vzhledem 
ke všemu' tomu, co shc,ra již uvedeno, b-srti směrodatným. 

Ne j v y Š š í s o II d nevyho'věl dovolání. 

Důvody: 

Ze skutkových zjištění prvéhO souuu, převzatých soudem odvolacím, 
vysvítá, že prameny, nalézajíc! se na pozemcích kláštera v B., záležejí 
z voď sPodních; j,est to podzemní voďa tekoucí, nikoli voda vrchní. Nelze 
ii pokládati ani za vodu veřejnou, ani za vodu souho:mou ve smyslu vod
ního zákona. Zvláště nelze na ni vztahovati ani předpisu § 3 nebo § 5, ani 
ustanovení § 4 a) vodního zákona. Žalobní nárok nelze tudíž posuzovati 
podle zákona vodního, nýbrž po:dle předpisův ob . .zákona občanského. 
Dokud spodní voda neni oktlpována, totiž zachycena a na určité stálé 
místo upoutána, nýbrž nachMí se v neustálém pohybu tekouc z místa na 
místo, nemůže býti předmětem věcných práva tedy ani předmětem práva 
vlastnického; není v tomto stavu nikdy ani so'učástkou půdy, ani příslu
šenstvím pozemku. SO;l!d od volací správně uvedl, že ten, pod jehož po
zemkem nachází se pramen, obsahUjící tekoucí vodu, nemůže tvrditi, že 
tento pramen jést jeho vlastnictvím, ale že jest oprávněn, vody té se 
zmocniti a jí užívati. Dovolatelé neprávem prOhlašují tenlo výwk soudu 
odvolacího nesrozumitelným. Z toho následuje, že žalobcům nepřísluší 
žádné právo na tekoucí vodu spodní, přicházející bezprostředně nebo pro
středně do potoka a zvláště, že nenabyli práva takového vydržením. 
Vlastnik pozemku, pod nímž spodní vo,da tekoucí se nachází, jest opráv
něn, na pozemku svém kopati, vodu onu zachytiti, okupovati a jí UŽívati; 
toto právo může také postoupiti osobá:m jiným. Ža].obcové tvrdí neprávem 
v dovolacím spise, že oni clolyčně jejich předchůdcové okupovali již dávno 
vodu' pramenů, nacházejících se pod pozemkem Č. kat. 2614. Poněvad:ž 
podle skutkových zjištění soudů žalovaná obec nabyla od vlastní'ka jme
novaného pozemku práva k odběru vody, pod pozemkem oním tek!o,ucí, 
a poněvadž povoleno jí bylo zříditi tam vodovod, právem zachytila pra
meny čili spodní vodu pod uvedeným pozemkem a užila jí pro svůj vodo
vod. Jestliže tím ubylO vody v potoce a žalobcům vzešla z toho škoda, 
nemohou domáhati se jeií náhrady na žalované obci, nebot tato užila jen 
svéh.o práva v zákonných mezích (§ 1305 .obč. zák.) , podmínkou povin
nosti ]( náhradě škody \šak jest podle §§ 1294 a 1295 obč.zák. jednání, 
odporující ziÍ'konu. Soud odvolací v' této příčině právem poukázal j na to, 
že žalobcové marně vznesli námitky proti fO'zhodnutí politického úřadu ze 
dne 18. listopadu 1901, jakož i, že žalovaná obec obdržela pm svitj druhý 
doplilovací vodovod úředně právo k odběru vody v množství 13 vteři
nových litrů, že však nebylo možno' získati v roce 1912 tohoto množství 
jinak než snížením vodní hladiny o 3 metry. Bodzemní prameny nejsou 
totožny s potokem, do něhož se vlévají, pročež není přípustno, práva, jichž 
nabyli žalobcově k potoku, rozšiřovati na prameny, tekoucí pod pozem
kem .č. kat. 2614. Že by byližalobcové nebo' jejich předchůdcové nabyli 
nějakého soukroméhO práva, zvláště však nějaké pozemkové služebnosti .,. 
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ku pramenům těmto, neplyne ani z vodní knihy, ani z předložených listin, 
ani z okolnosti, že žalobcové platili klášteru mlýnskou činži. Tím, že ža
lobcově,. pokud se týče jeiich předchůdoové zřídili na potoce mlýny nebo 
nabyli jich 'od kláštera a že dostalo se jim práva, užívati pro tyto mlýny 
vody potoka, nenabyli žádných práv k pramenům, napájejícím potok tento. 
Nemohou tedy s úspěchem mluviti o nabyti legální služ·ebuosti v této pří
čině. Kdyby však žalobcové byli nabyli pr,oJi osobě vlastníka pozemku 
Č. kat. 2614 práva, záležejícího v trpění s jeho strany, aby prameny, pod 
tímto pozemkem se naccházející, napájely potok, mohli by právo toto uplat
ňovati jen proti majiteli pczemku, nikoli proti žalované obci, jež nabyla 
od něho zákonným způsobem práva na užití pramenů pro svůj vodovod. 
Vzhledem na to, co bylo uvedeno, není důležito, zdali, jak žalobcové tvrdí, 
byly na pozemku Č. kat. 2614 dříve četné, nyní zmizelé prameny, jež vté
kaly do potoka, a že se tam nacházel zvláště potok pstružný, jehož řečiště 
tam dosud jest, ale bez vody, a zdali žalobcové nabyli nějakých práv 
k vodě toho.to potoka. Z okolnosti, že žalovaná obec v r.oce 1881 poskytla 
žalobcům, pekud se týče předchúdcům jejich náhradn za to, že zřídila pro 
sebe vodovod na pozemku č. kat. 758 a za tím účelem zachytila vo,du 
z pramene tohoto pozemku, nelze usuzovati, že i nyní povinna jest žalob
cum náhradou škody. Soud odvolací právem uvedl totéž ve svém roz
sudku. Dodatkem: tani připOjeným, že úbytek vody v potoce byl násled
kem zřízení vodovodu tenkrát soiva znatelný, cntě! soud odvolací patrně 
odůvodniti svůj výrok, že neni jisto, zdali žalovaná obec p'oskytla tenkrát 
mlynářům náhradu dobrovolně či z jiné pohnutky. Z toho, co uvedeno 
bylo, plyne, že nelze užiti předpisu § 89 vodn. zák. a že žalobcové také 
marně poukaznjí na §§ !O2 a 94 tohoto zákona. Žalobcové mylně se do
mnívají, že nabyli přednostníh.o práva kn pramellllm. Proto'že žalovaná 
obec nepřekročila mezí zákonných, žalobcové nemohou svůj niDrok proti 
ní opírati ani o· tvrzení, že jest obohacena, neboJ toliko bez d II v o·d n é 
obohacení mohlo by zd,e přijíti v úvahu. Není tedy důležiio, zdali žalovaná 
obec používá vOdY'z pramenů nejen pro svůj vodovod, nýbrž také k jiným 
účelům. 

Čís. 812. 

Změní-Ii se pozděii podstatně rozhodujíCi okolnosti, lze se domáhati 
změny rozsudečného výroku o výživuém nebo o výši úrazového dňchodu. 

<Rozh. ze dne 14. prosince' 1920, Rv I 635120.) 

Žalující havíř utrpěl r. 1911 v dole úraz, žaloval tehdy důlní společnost 
o placení doživotního důchodu, a byl mu rozsudkem ze dne 15. září 1915 
přiřknut úrazový důchod měsíčních 58 K 11 h až do doby"kdy bude scho
pen výdělku. R. 1919 domáhal se pak novOu žalobou zvýšení úrazového 
důchodu uváděje, že klesla cena peněz, stoupl podstatně pracovní výdělek 
a podražily životní potřeby. Pro; c e sní s o udp r v é s t o I i c e žalobn 
zamítl. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil. D ú vod y: Dle § 1325 obč. 
zák. nahradí ten, kdo: iinému ublížil na těle, jemu ušlý výdělek a také vý
dělek, který mu budoucně urde, pozbude-Ii poškozený schopnosti výdě
lečné. Není tedy směrodatno pro vyměření této náhrady ustanovení § 6 
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zákona o úrazovém pojišfování dělníků ze dne 28. února 1887, čís. I ř. zák. 
na rok 1888, dle něhož výše důchodu pro toho, kdo utrpí úraz v pOjištčném 
závodě, se vyměřuje podle pracovního výdělku, který poškozený měl v po
sledním roce svého zaměstnání v závodě, kde úraz se stal, naopak nahradí 
ten, kdo úraz zavinil, poškozenému dle jasnéhO znění zákona bez ohledu 

'na stupeň svého zavinění (llérainz V. vy,d., sv. ll. j str. 440, K:rasnopolski, 
Obligationenrecht str. 218, Randa, Schádenersatz str. 210) i výdělek, který 
by poškozený normálně měl, kdyby nebyl utrpCl úraz. Všeobecně jest pro 
rozhodnutí sporu směrodatným stav věci v době podání žalopy. Dle § 4,06 
c. ř. s. lest odsouzení k nějakému plnění přípustn(} jen tehdy, když v do:bě 
vynesení rozsudku jest plnění již dospělé, a jest možno při nárocích na 
výži'vné odsouditi také k -dávkám, které dospějí teprve po vydání roz
sudku, a není dle § 405 c. ř. s. soud ovrávněn, straně přiřknouti něoo, čeho 
nežádala. Z toho plyne, že na těle poškozený nejpozději až do vydání rOz
sudku musí své nároky na náhradu určitě opodstatniti a že se právní po
souzení okolností rozllOdných pro vyměření výše požadovaného důcllodn 
řídí s konečnou platností dle toho .okamžiku. Jest tudíž přikloniti se 
k právnímu háhledu žalobcovu, že výrc'k rozsudečný, dle něhož žalovaná 
jest povinna, platiti mu o,d 10. srpna 1912 až do doby, když bude schopen 
výdělku, ;nesíční důchod 58 K 11 h, nenabyl bezpodmínečné právní moci 
(Krainz V. vyd. I. sv. str. 425 a sv. ll. 1. str. 441, Glaser-Unger 4245 r.ozh. 
19./5. 1908 Rv VIII 107/8) a že na příklad důchod pmkmrtý žalobci až do 
doby, kdy bude schopen výdělku, dodatečně může býti zvýšen nebo snížen 
aneb.o může vůbec oďpadnouti, dle toho, 'jak se mění žalobcova výdělečná 
schopnost. Ne však každá změna oIkolností, které tu byly v době vydání 
rozsudku, je s 10, abY přivodila zmenu rozsndečného výroku. Ve smyslu 
§§ 405 a 406 c. ř. s. a § 1325 obč. zák. jest důchod, p,ožaduje-Ii ho žalobce 
pm celou budoucnost, vyměřiti dle výdělečných poměrů poškozeného, 
které dle lidské předví.datelnosti později nastati mohou, a bylo tedy na 
žalobci, aby před vydáním rozsudku uvedl vše, co mělo sloužiti za základ 
pro vyměření ušlého výdělku, který mu podle jeho ŽJádání měl býti při
souzen i Pro budoucnost. V předchozím sporu požadOval žalobce i j,ako 
výdělek, který mu ujde v bu'doucnosti, pouze šichtovní mzdu částkou 
5 K 80 h, kterou měl již v době úrazu, a vůbec netvrdil, že, ať následkem 
svÝch lepšÍCn schopností, ať důsledkem větších zkušeností, nabytých do
bou času nebo následkem jiných pozdějších okolností, by byl kdysi dosáhl 
větší mzdy, kdyby byl mohl choditi dále do práce. Nedovolává se ani 
v tomto SPOTU takovéhoto zvýšení svého výdělku, nýbrž uvádí pouze v ža
lobě, že nejmenší šichtovní mzda obnášela počátkem roku 1919 18 K 75 h, 
že pilný horník vydělává, v každé šichtě 70 K, a že hy vzhledem na to, že 
má 3 děti pod 14 let, ročně výdčlá val 22920 K, tedy měsíčně 1910 li: a 
navrh'uje proto, aby jemu v předchozím spom přiřknutý důchod byl 
o' 1060 K 65 h měsíčně ,zvýšen~ Tím se na individualisujících okolnostech, 
na ni'chž založeno rozhodnutí Q< výši důchodu v předchozím s·poru, nezmě
nilo nic jiného, než D,bnos, poněvadž žalobce, jako dříve, i nyní žádá pouze 
šichtovní mzdu obyčejného horníka, iakým byl v době úrazu, ni ke Iiv však 
výdělek, kterého by byl snad moll! dosíci, jak svrchn uvedeno, svými 
lepšími sC;lopnostmi. Jak žalobce uvádí, jest tato změna ve výši výdělku 
pouze dú,ledkem ohromného převratu veškerých hospodářských poměrů, 
,přivoděného dlouholetou válkou, a následkem toho nastavšího zdražení 
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vešker}'ch životních ne
zavinila, a která nesouvisí vůbec s ,úrazem, jejž žalobce utrpěl v závQdě 
žalované a kterou proto žalobce ve smysln § 1311 obč. zák. sám nésti musí. 
Žalobce žádal v předchozím sporu, aby mu byl přiřknut doživotní důchod, 
iudiž důchod, který mu měl nahraditi v budoucnu ucházející výdělek za 
celý jeho život a soud tento nárok omezil jen potud, že mu tento důchod 
nepřiřknu 1 po celý jeho život, nýbrž jen až do. té doby, kdy bude schopen 
výdělku. Vzal tedy skutečně při vyměření důchodu v úvahu i ony okol
nosti, které dle žalobcova přednesu v budoucnosti budou asi směrodatny. 
Navrhl-li žalobce přisouzení doživotního důcho·du, musí nésti i veškeré 
újmy, které souvisejí s určením důchodu na tak dlouhou řadu let. NechtěHi 
převzíti náhody, které v tolika letech mohou nastati, měl žádati přisouzení 
tO;liko na kratší dobu a .měl si vyhraditi zažalování výdělku, kterÝ mu 
pozděii ujde. Žádal-li přes to, že v době vydání rozsudku ze dne 15. září 
1915 již bylo pozorovati stoupání mzdy, přisouzení důchodu na doživotí, 
nemůže škodu, jež mu tím vznikla, přesunouti na žalovanou, která pw,ti 
výši výdělku, jím v předchozím sporu tvrzené, ničeho nenamítala. Usta
novení novelY ze dne 17. května 1898 k § 323 c. ř. s. pro říši německou, 
jež každou stranu o.právňuje, žádati žalobou o přiměřenou změnu rozsudku, 
nastane-ll po skončení ústního jednání podstatná změna poměrů, jež byly 
rozhoduy pro stanovení výše opětujících se dávek, nebylo převzato do 
cis. nař. z 1. června 1914, čís. 118 ř. zák., nelze je také odvoditi z~žádného 
jiného ustanovení ci,. řádu soudního a není proto pochybno., že rozsudky, 
znějící na plnění, v budoucnosti splatná, ve sporech o ručení nejsou rázu 
prozatimního, ie tedy jsou' účastny právní moci, pokud se nezmění ped
statně individualisující okolnosti, ua nichž jsou založeny {rozh. ze dne 
22. května 1918, !(v II 219Jl8, Zentralblatt 239/18). Takovéto změny ne
obsahují skutkové okolnosti v tomto sporu tvrzené. 

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. 

Důvody: 

Dovolací soud sdílí sice názor napadeného rozsudku, že důchod žalobci 
rozsudkem ze dne 15. září 1915 přiřknutý, múže býti zvýšen nebo snížen 
nebo může vůbec odpadnouti dle toho, jak se změní žalobcova schopnost 
výdělečná a že ne každá změna okolnoští, které tu byly v době vydání 
rozsudku, je s to, aby přivodila změnu rozsude<5ného výroku, nesouhlasí 
však s právním náhledem druhé stolice, že v tomt" případě taková změna 
jest vyloučena, poněvadž žalobce v tomto sporu netvrdil, že, ať následkem 
svých lepších schopností ať důsledkem větších zknšeností nabytých během 
časn neh následkem jiných pozdějších okolností, by byl de sáhl větší mzdy 
a že okolnosti žalobcem uvedené neospravedlňuií změnu rozsudku ze dne 
15. září 1915. Dle názoru dovolacího soudu jsou podstatným předpokladem 
rozsudku vydaného o' nároku na výživné neb na úrazový důchod okolnosti, 
jež byly směrodatné pro jsoucnost a objem nároku v době soudního pro
jednání a rozhodnutí; rozsudek platí tedy pro budoucnost pouze s vý
hradou rebus sic stantibus. Změní-li se později rozho·dující okolnosti, lze 
se domáhati i změny rozsudečného výroku o vÝživném neb o výši přiro
zeného duchodu. V daném případě přichází v uvážení též ustanovení 
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§ 1325 obč. zák., dle kterého. nutno pošlwzenému, neschopnému výdělku, 
nahraditi i výdělek, který mu budoucně ujde, a nikoliv pouze výdělek 
v době rozsudku. Jak vychází ze sporných spisů o původní žalobě, podal 
žalobce žalobu ještě před~ válkoú a to 13. září 1912 a odůvodňoval svůj 
nárok tvrzením, že šichtovní mzda činí 5 K 80 h a cena 72 metrickýcih 
centů jeho: deputátního uhlí po 40 h, tedy úhrnem 28 K 80 11 ročně. Roz
sudek ze dne 15. z:Hí 1915 přisoudil žalobci, přihlížejíc k těmto obnosům 
měsíční důchod 58 K II h. Vnynčjším sporu tvrdí žalobce, že nejmenší 
mzda šichtovní činila počátkem rokl.! 1919 18 K 75 11 a od 1. ledna 1920 
23 K 50 h, a le by vzhledem k tomu, že má tři nedospělé děti, ročně vY
dělával 22,920 K:, tedy měsíčně 1910 K, dále poukazuje mezi jiným i na 
ohromné zdražení veškerých životrdch potřeb a navrhUje, aby mu dřívější 
měsiční důcho,d by] zvýšen o 1060 K 65 h. Žalobce dovolává se tedy změny 
oněch okolností, jež v předešlém sporu byly směrodatnými pro objem ža
lobního nároku v době soudního projednání a rozhodnutí. Dokáže-li ža
lobce sprúvnost okolností za sporu tvrzených a závažných, nebude jeho 
žádosti o' zvýšení původního důchodu na překážku, jak nesprávně tvrdí 
rozsudek druhé stolice, ani ustanovení § 1311 obě. zák. ani dřívější roz
sudek, ani okolnost, že žalobce před vydáním tohoto neuvedl vše, co mělo 
sloužiti za základ pro vyměření doživotního důcho,du pro budoucnost a že 
si nevyhradil zažalování výdělku, který mu později snad ujde. Dovolání 
opírající se o dovolací dúvod § 503 čís. 4 c. ř. s. nelze tedy v tomto směru 
upříti oprávnění. 

Čís. 813. 

Žaloba o obnovu dle § 530 čís. 7 c. ř. s. 
Není liknavostí v hlavuí rozepři a neodnímá práva k žalobě o obnovn 

okolnost, že žalobce o obnovu nepátral po přezvědných osobách, o nichž 
nebyl s to tušiti, že vědí něco o věci. 

Stačí pouhá možnost, že novými průvody přivodí se výsledek, přízni
vější žalobci o obnOvu. 

Pro rozhodnuti o útratách dlužno v rozsudku, povolujícím obnovu, jlt)

užíti zásady § 52 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 14. prosince 1920, Rv [ 653/20.) 

Žalobce domáhal se O':bnovy řízení, ježto Pc> té, rody bylO' řízení o pů
vodním spotu v prvé stolici skončeno, dozvěděl se od různých osob, že 
hlavní svědek, jenž vypovídal ve spam proti němu, vyjádřil se před nimi 
ve směru žalobci příznivém. Pro c e sní s o' udp r v é s tol i c e žalobu 
zamítl v podstatě proto, že nové skuterol\osti a průvody nebyly by bývaly 
s to, by v hlavní rozepři přivodily rozhodnutí, pro nynějšího žalobce pří
znivější. O d vol a c í s o u d rozsudek potvrdil a uvedl v důvodech, že 
žalobce není bez viny na tom, že pozdě nové průvody odhalil. 

Ne j v y Š š í s 0', U d obnovtť řízení povolil a uložil SOlldu prvé stO'lice, 
by, rozhoduje hlavní rozepři, dbal jakožtO' nákladů procesních též útrat 
ohnovovacího řízeni. 

O Ů vod y: 

Před výtkou nesprávného právního posouzení záležitosti není s to ob
státi ani rozsudek soudn <l.dvolacího, ani rozsudek prccesního souďu prvé 
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stolice. Kdož, zvěděv <FnGvýclt..."jttti",ějtOsft,eh~a::ttelj,mtmttv-·n()cvéC1l·rŮ'vOljy--·-~ 
nebo nabyv možnosti, jich použiti, žaluje proto O' obnovu řízení, dodělá se 
úspěchu, nebyl-li bez své viny s tq, by nové skutečnosti nebo průvo'dy 
uplatňoval dříve, než bylo skončeno ústní l1čení, po němž vyšel rozsudek 
prvé stolice, a když mimo to přednesem a použitím oněch novot v dří
vějším řízení bylo by bývalo v hlavní rozepři přivoděno rozhodnntí pří- ' 
znivější pr-o, toho, kdož obnovy se domáhá (§ 530, odstavec prvý čís. 7 a 
p-oslední odstavec c. ř. s.). V případě, O' který se tuto jedná, zamítl odvolací 
soud žalobu o obnovl! proto, že prý není žalobce bez viny na tom, že 
pozdě nové průvody -odhalil, procesní s-oud prvé stolice proto, že prý nové 
skutečnosti a průvody nebyly by bývaly s to, by v hlavní rozepři přivo-
dily rozhodnutí, pro nynějšího žalobce pří'znivější. Ani ten, ani onen za
mítací důvod nelze uznati za osprave,dlněný. Odvolací soud má ,o,všem zá-
sadně pravdu v tom, že straně ve sporu náleží, by s patřičnou bdělostí 
sebrala všechny skutečnosti a průvody, jež mohly by jí ve sporu clopomoci 
k vítčzství, a že zanedbání této péče a obezřetnosti jest zaviněním, jímž 
dle § 531, -odstavec druhý c. ř. s. vyloučena jest žaloba o obnovu řízení 
pm ony nové skutečnosti a průvody, jež pro liknavost strany nebyly za-
včas ve hlavní r-ozepři uplatněny. Mýlí se však odvolací soud, vytýkaje 
nynějšímu žalobci vzhledem k skutečnostem a průvodům, o něž opírá se 
žaloba o o,bnovu, liknavost a nedbalost v shledávání obranné látky pro 
rozepři hlavní. Zaloba o obnovu opírá se o tvrzení, že prý františek N., 
korunní svědek v hlavní rozepři, učinil vůči různým osobám výroky, ne
srovnatelné s jeho seznáním v hlavní rozepři. Od těchto osob zvěděl ny-
nější žalobce o oněch výrocích v době, kdy hlavní spor byl již právoplatně 
rozhodnut. Zjištěno též, že tyto osoby vyprávěly ony výroky nynějšímu 
žalobci, když se s nim v měsících září nebo říjnu, listopadn a prosinci·1919 
setkaly a přišla nahodile řeč na hlavni spor, nynějším žalobcem prohraný. 
Osoby ty nebyly ani účastníky jednání, o něž šlo v hlavní rozepři, aniž 
měly zájem na tomto jednání. Pátrati po osobách, .jež o VěCI snad nahodile 
mlnviiy s odpůrcem anebo s některým svědkem, neměl Ulrnčjší žalohce i 
při sebe větší obezřetnosti ani příčiny ani možnosti. Vždyť jinak musel by 
kde koho se dnptávati, zda-Ii snad před ním nějaká zmínka o věci se ne-
stala, nebo musel by vytu'šiti, že snad o věci vědí něco osoby, jinak na věci 
nes účastněné a neinteresované. Zádáproto odvoJací soud v tomto případě 
na nynějším žalobci něco, co, rozumově vzato, jest prostě nemožno. Pr{)-
cesní soud prvé stolice svým zamítacím důvodem vybočil :z mezí, jež 
soud'covské kognici p:ro obnovovací řízení jsou zákonem a povahou věci 
vytýčeny. Při žalobě o obnovu řízení z důvodu § 530 čís. 7 c. ř. s. nezáleží 
pro rozhodnutí o tom, zda lze či nelze žádanou obnovu povoliti, na abso-
lutní způsobilost nO'vot, přivoditi příznivější rozhodnutí v hlavní rozepři, 
nýbrž stačí, že možnost toho jest odůvodněna. Rozhodnouti o tom, zda 
tato možnost zllstane pouhou možnosti, či, zda přemění se ve skutečno;st, 
jest již úkolem řízení obnoveného. Použito na daný případ stači, že nově 
tvrzené a dle zjištění prvé stolice prokázané skutečnosti 'zavdávají dů
vodnou příčinu k revisi rozhodných skutkových zjištění, na nichž zbu
dováno bylo rozhodnutí ve věci hlavní. Zda~li tato revise dřívějších skut
kových zjištění dopadne tak, že zjištění ta při revisi obstojí, či tak, že budon 
zvrácena, bude řešeno ve sporu obnoveném. Poněvadž i jinaké náležitosti 
žalnby o obnovu řízení jsou -dány, bylo jí vyhověno. Nebo! formelní po-
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klesekžaloby o obnovu, záležející v tom, že nevyjadřuje se o tom, jaké 
jiné rozhodnutí ve věci hlavní se navrhuje, (§ 536 čís. 5 c. ř. s.), nepadá na 
váhu, ježto dle celého stavu věci nemůže býti o tom pochybnosti, že ny
nějšímu žalobci stále ještě jde o to, by žaloba hlavní' rozepře byla zamít
nuta. Při vý"oku o útratách uváženo toto: Zákon v předpisech, jednajídeh 
o žalobě o obnovu, o otftzce útrat výslovně se nezmiňuje. Poukazuje však 
k předpisům prvého až čtvrtého dilu e. ř. s., tudiž i k předpisům § 40 a 
násl. c. ř. s. Uv~ží-li se pak, že rozsudek, povolujíd obnovu řízení ·pro 
nově nalezené skutečnosti a průvody není v jádru věci ní-čím jiným, než 
PT,o,cesuálním opatřením, připouštěj.ícím doplnění řízení ve hlavní rnzepři, 
tudiž v podstatě týmž opatřením, jakým v řádném řízeni jest usnesení, jímž 
zrušeno řízení pro jeho neúplnost, dlužno v otázce útrat použiti zásady 
§ 52 c. ř. s. 

Čís. 814. 

S hlediska čl. 384 obch. zák. jest lhostejno, zdu bylo nutno použíti k do
pravě dráhy, na níž se zboží ztratilo. 

Krádeže na dráze nelze pokládatí za vyšší moc, není-li prokázáno, že 
dráha ',lčinila vše, aby krádežím zabránila. 

(I\'cozh. ze dne 14. p'rosince 1920, Rv I 663/20.) 
Zalobkyně odevzdala žalovanému spediterovi k dopravě nábytek a 

ostatní svršky. Na stanici určení bylo, shle(Mno, že chybí koš se šatstvem. 
Zalobě o náhradu škody pro, c e sní s o udp r v é s t o I i ce vyhověl. 
O cl vol a c í s o u d rozsudek potvrdil a uvedl mimo jiné v d Ů vod e c Ir: 
Zalovaný tvrdí, že první soud měl prý posouditi a zjistiti, není-Ii zde vyšší 
máci, která vylučuje ručení dráhy po případě ručení žalovaného. V tomto 
směru jest poukázati k tomu, že žalovaný ani netvrdí, nato,ž pak dokázal, 
kdy a za jakých okolností byl odstraněn koš s prádlem, o nějž se jedná. 
Zvláště netvrdil žalovaný, že byl koš odstraněn násilím. V tomto připadě 
jedná se tedY o tajné odcizení. O vy,šší mOci lze ve smySlu čl. 395 obch. 
zák. a § 84 žel. ,dopr. ř. jen tehdymluviti,když událost, způs(}bivší ztrátu 
doprav<ovaného zhOŽÍ, přes veškeru .péči a přes všechna učiněná opatření 
nemohla býti odvrácena. Není pochyby, že lze při nutné opatrnosti krádeži 
zabrániti a že tudíž ani taj'né odcizení, jako se stalo v tomto přípaďě,nelze 
považovati za vyšší moc. Právem tedy první s(}ud vyloučil v tomto ph
padě vyšší moc a učinil žalovaného: zodpovědným za ztrátu zbo'ží. 

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

Dúvody: 
" '. 

S poukazem ku správnému odůvodnění rozsudku odvolacího soudu 
podotýká se na vývody dcvolacího spisu to;!o: Jednon z námitek, směřu
iících proti žalobnímu nároku,odmítá žalovaná strana ručení po rozumu 
čl. 384 oLeh. zák. Tím však, co uvedeno po této stránce v dovolacím 
spiSU, nejso:u správné důvody odvolacího rozsudku nikterak vyvráceny. 
Vždy! nečiní se žalovaná strana zodpovědnou ani z neobezřetnosti při pře
jímání nábytku a při jeho předání na dráhu, nýbrž pouze a jedině za to, že 
koš za dopravy po ·dráze se ztratil. Okolnost, zda bylo na místě nebo d-c-
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konce nutno, by dráhy k dopravě bylo, použito, jest s hlediska· čl. 384 obeh. 
zák. zcela lhostejnou. Tímto rozeznáv2mím snaží se žalovaná strana vná
šeti do čl. 384 ohch, zák. pr"ek, jehož zákon neuznává. Obrací-li se po
sléze žalovaná strana proti tomu, že odvolací soud neuznal na straně dráhy 
exkulpačního důvo:du vyšší moci a že pro tuto příčinu žalobu nezamítl, 
dlužno k tomu odvětiti, že není ani tvrzeno, tím m6ně ovšem prokázáno, 
COl dráha zařídila, by opětujícím se krádežím bylo -čeleno, a že tudiž schází 
všeliký předpoklad pro rozhodnutí, zda dráha učinila po této stránce vše, 
co bylo lze rozumným způsobem na ní žádati, a že přes to nebyla s to, by 
krádeže, najmě pak odcizení koše, o který v tomto sporu jde, zamezila. 

Čís. 815. 

Pokud při několika souložnícich v rozhodné době sporem nebo suúrem 
o otcovstvi s jedním pozbývá nemanželské dítě právni možnosti, domáhati 
se uznání otcovstvi proti ostatním. 

(R,ozh. ze dne 14. prosince 1920, R,v II 267/20.) 

Nemanželská matka souložila v kritické době jak s L-em, tak i s S-em. 
Po narození dítěte uznal S. otcovství a zavázal se platiti výživné. Soud 
neučinil k jeho prohlášení žáduéhoo:patření. Poručnfk žaloval. po té L-a 
na uznání otcovství a placení výživného. Žalobě bylo soudy všech tří 
stolic vyhovčno, Ne j v y Š š í m s o ude m z těchto 

důvodů: 

Jde především Do právní otázku, jaký význam to má, když někdo jiný, 
než žalovaný, pohlavní obcování s matkou dítěte v kritické době doznal 
nebo dokonce i otcovství své k dítěti uznal. Dovolatel ciovolává se tu 
dvou rozhodnutí býv. víd. nejvyššího soudu. V jednom (OL U. n. ř. čís. 
3768) vysloveno, že kdy;" jistý D., s nímž matka dítěte od let ve společné 
domácnosti žila, v soudním protOkole připustil otcovství své jakož i tu 
okolnost, že o' clítko pečuje, je tím záležitost dle § 163 obč. zák. právně 
uspořádána a, vyřízena, protože soudní uznání otcovství z a d a II Ý ch 
o k o I n o stí má právní účinek právoplatného rozsudku a dva otce nikdo 
míti nemůže. V druhém rozhodnutí {OL U. n. ř. čís. 7605) vyslovenc', že 
uznání otcovství, které se $tal0 y řízení nesporném ,pře-d soudem, a uza
vřené na to a v r ch n o p 00: ruč e n s k y s c h v á len é n a r o v n á n í 
o dočasnou alimentaci dH-ěte má účinek právní mlOci vůči každ'érnu; tedy 
i proti nynějšímu žalovanému zrovna tak jako scudní nález. Z rozhodnntí 
těchto, zvláště z prvého, jež klade důraz na dané okolnosti, není patrno, 
spočívají-li na nějakém principu a na jakém. Jiná rozhodnuiÍ stoji na sta
l1\lvisku, že t. zv. námitka více konkubentů je vyloučena i při doznání 
otcovství skrze jedncho {rozh. J. BL 1912, č. 408, 471). Dlužno tedy hledati 
zásadu. Dle § 163 obč. zák. pokládá se za otce, k,do byl usvědčen neb i jen 
mimosoudně doznal, že v kritické době s matkou dítěte obcoval. Zákon 
tedy židá důkaz ncb doznání skutečnosti soulože, i má proto uznání o'ÍCov
ství význam jen jako doznání soulože v kritické době, neboť zplození je 
tajemstvím. Zákonná domněnka otcovství platí tedy proti každému, vůči 
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němuž zákonný předpoklad ~ důkaz neb dcznání soulože ~ dán jest, 
json-li tedy. dva v té situaci, že s matkou v kritickou dobu souložili, tedy 
proti oběma. Zřejmo, že potom dítě t. j. poručník se schválením soudu 
~§ 233 obč. zák.) má právo. v'o.lby, neboť o své právo jako ditě nemůže 
ono bJ',ti připraveno, když náš zákon námitky více konkubentů nezná. 
Právo volby má dít ě, neboť to jest subjektem nároku, nikoli matka; udání 
matky nerozhoduje (podo'bně už v § 158 obč. zálL), zvláště když otázka 
zplození je tajemstvím. Ovšem se ]<aždému vyhražuje vyvrácení dom
něnky t. j. důkaz, že zplození bylo nemo:žné, ježto na př. matka byla v čas 
jeho soulože už těhotná. Je otázka, kdy toto právo volby je k o n s u 111 o
v á n o. Podalo-li dítě zalobu na jednoho· konkllbenta, mohlo by býti na 
sporu, může-li od ní ustoupiti a žalovati druhého (srv. § 891 obč. zák,), :isto 
však jest, že. když rozsudek je zamítavý, může žalován býti konkubent 
dnhý, a rovněž jisto, že když právoplatným rozsudkem otcovství uznáno, 
je tím záležitost definitivně vyřízena a muže obživnouti jen, byl-li roz
sudek zvržen, na př. pořadem obnovy. Jde tedy o to, co se rovná účinkem 
právoplatnému rozsudku. Pravidelně jen s o II dni por 'o: vn á II í (§ 204, 
433' c. ř. s. § 1 čís. 5 ex. Ll zde tedy s o u dní u zná n í otcovství má-li 
moc soudního narovnánÍ. Rozumí se, že takové uznání s mocí so~dního 
narovnání musí se státi mezi konkubentem a poručníkem dítěte a býti 
jménem toho:to por uče n s kým s o u d em s e h vid e n o. Když se na
rovnání {uznán:) stalo mimosoudně, musí je poručník soudu poručenskému 
oznámiti, soud o něm koná šetření a schválí-li je, stalo se tím narovnáním. 
soudnim. Pravidelně však narovnání takové nedčje se o pouhém otcovství, 
nýbrž přímo: též (} alimentaci. Kdyby však udánl'ivý konknbent vyhradil· 
si ve smíru, jak se někdy stává, že otázka otcovství má: zůstati otevřenon, 
že je neuznává a k alimentaci že se zavazuje jen, aby se vyvaroval pro
cesu, nebylo by ani tím smírem o otázce otcovství rozhodnuto. Ze všeho 
jde, že uznání otcovství se strany jednoho z více konkubentů konsumuje 
dítěti právo volby a tudíž nárok na uznání otcovství viJč.i druhým kon
knbentům jell, pakli uznavatel byl dít ě tem, t. j. jménem jeho od po
ručníka se schválením por1\čenského sondu z a o t cep ř i jat. Jed n o
str a n n Ý akt konkubenta samého nebo dohl>da jeho s matkon nemůže 
dítě o práva jeho připraviti, tím méně, uváži-ji se, že by skutečný kon
kubent, j jediný a tndíž nutně otec, mohl nastrčiti ~ dokonce ve sroz
umění s matkou ~ za' sebe vždy osobn třetí, třeba nekonkubenta. Jest 
jen otázka, kdy poručník a soud uznavatele za otce ditěle přijali. To jest 
otázka skutkú;vá (quesiio facti), zejména dnes, za platnosti § 16.1. novely, 
který jedná o uznání otcovství pořadem nesporného řízení, ukládaje sondu, 
aby se o ně přičinil. Soud obešle tu zClánlivého konkubenla na oznámení 
poručníka nebo třeba jen matky, a uzná-Ii.týž otcovsiví, nemá soud pra
videlně příčiny, aby to schvaloval, neb vůbec nějaké usnesení o: tom v'Y~ 
nášel, zvláště l<dyž o nějakém druhém konkubentn pravidelně ani nevL 
Avša]c když uznavateli buď uloží placení alimentů nebo poručníka poukáže 
k podání alimentační žaloby, p"k jest ovšem zjevno, že uznavatele za 
otce přijal. Ale to' není ještě vše. Jest otázka, může-li' o konsumpci práva 
volby býti řeči, když poručník a soud o nějakém druhém konkubentu 
žádné vědomosti a tudíž možnosti volby nemají, čili nevyhledává-li se 
ke konsumpci uznáním se strany jednoho konknbenta dvojí: že poručník 
a sond o obou kcnkubentech věděli' a uznavalele za otce dítete přijali. 
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Ač O;dpcvěď zdá Se-1j"",llttlě;-1Tetřeira--z,l"e--oT:ÍZ)m-11I1:Ufe!mt~rotmC20éfě~-~;!-----(jsol5ie.-NTI;zr Pi;av-em vlastllickým a právem pachtovním k pozemku jest 
není splněna ani podmínka, aby poručník a soud byli uznavatele S-a za tudíž podstatný rozdíl, který nedovolvje, aby pachtéř užiti mohl práva, 
otce dítěte přijali. Dle poručenskýchspisů udán sice v označení farního vyhrazeného zákonem pouze majiteli pozemku. 
úřadu S. jako otec, ale nikoli poručníkem, neb tento jest v tom aktu teprv 
navržen. S. 29. listopadu 1919 slyšen poukazoval nejprv na druliého kon
kubenta, ale na připomenutí zákona (patruě § 163 obč. zák.) dal tomu 
přednost, že otcovstvl uznal, než aby se dal žalovati, a prohlásil se ochot
ným platiti nejvýše 20 K měsíčně. Soud neučinil žádného opatření. Dne 
10. prosince 1919 oznámil poručník, že otcem jest žalovaný a žádalo zmoc
nění k podání žalo:by na něj. Soud vyslechl žalovaného, jenž otcovství ne
přiznával, a matku, která mu je přičítala, a vydal zmocnění k žalobě na 
něho. Poručník a soud tudíž na uznání S-a nepřistoupili. Tím jest právní 
otázka vyřízena, dovolací důvod čís. 4 není dán. 

Čís. 816. 

Pacbtýř, byť uplatňoval požadovací nárok na pozemek. nemůže pro 
pozemek ten žádati za zřízení nezbytné cesty. 

<Rozh. ze dne 21. prosince 1920, R I 1030/20.) 

Žádost pachtýřů, by ve. prospěch zpachtovaného pozemku byla zřízena 
cesta z nouze, byla soudy všech tři stolic zamítnuta, Ne j v y Š š í m 
s o ude m z těchto 

důvodil: 

Podle jasného znění § 1 zákcna ze dne 7. července 1896 čis. 140 ř. z. 
o zřizování cest nezbytných, i podle §§ Z, 4, 5 a 7 tohoto zákona může 
zřízení cesty nezbytné domáhati se toliko vlastník pozemků na prospěch 
těchto. pozemků, navrhovatelé však žádají zřízení cesty nezbytné pro 
pozemky, jež nejsou jejich vlastnictvím, nýbrž nacházejí se v jejich pach
tovním užívání. Stěžovatelé snaží, se v dovoladm rekursu dokázati, že 
jsou vlastnlky pozemků, ale nedbají při tom zákonných předpisův o na
bývání vlastnictví. Ze správného a vývody dovolacího rekursu nevyvrá
ceného odilvodnění souhlasných usnesení s'oudů ,nižších plyne, že navrho-' 
vatelé domáhají se výkupu pozemků, jež mají v pachtu, ale že dotyčné 
soudní řízení dcsud neni skOnčeno, takže vlastnictví pozemků dosud ne
nabyli. Zdali, jak v dovolacím rekursu je tvrzeno, dosavadní vlastník po
zemků nevzdělává jich dále, ani se dále nestará o pacht, jest nedůležito, 
neboť neplyne z toho,,.že vlastnictví jeho přešlo na stěžovatele: zejména 
nejsou tím dány podmínky vyldržení poďle §§ 1451 a 1452 obč. zák., ani 
okupace věcí pána nemajících a stěžovatelé ani neuplatňují těchto nabý
vacích způscbů vlastnictví. Z účelu zákona čís. 140 ř. z. o nezbytných 
cestách nelze vyvozovati, že zákon tent" platí také pro pachtýře, neboť 
zřízení cesty nezbytné lze pOdle § 1 žá'daii pro pozemek a nikoli pro jeho 
užívatele, cesta nezbytná pak záleží podle § 3 ve služebnosti pozemkové; 
nikoli v osobní služebnosti. Pachtéř nemá věcného práva k pozemku, 
nýbrž jemu přísluší jen osobní právo vúči majiteli pozemku., jehož vlasF 
nické právo jest právem věcným i absolutním, půso·bícím proti každé jiné 

Čís. 817. 

Tím, že vlastník nemovitosti sdělil tomu, pro koho je zapsáno právo 
předkupní, že hodlá nemovitost za určitý peníz prodati, a vyzval bo, by 
v zákonné lhiltě se vyjádřil, zda hodlá předkupní právo uplatniti nenabÍdl 
mll nemovitost ku koupi (§ 1075 obč: zák.). ' 

(Rozh. ze dne 21. prosinCe 1920, I, I 1I00/Z0.) 

Vlastník nemovitosti, na níž vázlo, právo předkupní, s děli! dne 15. 
dubna 1920 prostřednictvím soudu oprávněnému z práva předkupního že 
hodlá nemovitost za 40.000 K prodati proti hotovému zapla·cení a vy;val 
ho, by do 30 dnú po doručení usnesení, soudu oznámil, zda hOd'lá své právo 
uplatňovati. Oprávněný oznámil soudu dne 14. května 19Z0, že své práVO 
předkupní uplatňovati hodlá. K' n i ho v n í s o u d povolil pak přes to 
výmaz práva předkupního. Rek n r sní s o u d návrh na vklad výmazu 
předkupního práva zamítl. D ů vod. y: Dle § 1075 ohč. zák. ztrád opráv
něný právo přeclkupní, když při věcech nemovitých do 30 dnů po . n a
b í dnu t í nemovitosti ke koupi jí skutečně nekoupÍ. Dle § 1077 obč. zák. 
musí oprávněný y takovém případě zapraviti úplnou cenu, která od tře
tlho je nabízena,-mimo při'pad zvláštní úmluvy. Těmto pod
mínkác11l však v tomto případě vyhověno nebylo. Ani v návrhu, ani ve 
vyzvání ze dne 15. dubna 1920 ani ve vysvědčení ze dne 23. srpna 1920 
není vůbec zmínky o tom, že hy byl vlastník nemovitosti oprávněnému 
skutečně ku koupi nabídl, naopak sdělil mu pouze že Iwdlá jmenované 
nemovitosti za 40.000 K ploti hotovému zaplacení' prodati, a 'vyzvál ho 
ve smyslu ustanovení § 10750bč. zák., aby ,do 30 dnů po doručení usnesení 
podepsanému soudu oznámil, zda hodlá příslušející mu p·rávo předkupní 
uplatňovati, jinak ze by se za 10 mělo, že od něho upouští; a právo to by 
zaniklo. Stěžovateli nebyla tím nemovitost ke koupi nabídnuta, nýbrž byl 
mu pouze sdělen úmysl vlastníka, že hodlá nemovitost za 40.000 K pro
dati za hotové, a byl j'í11l pouze vyzván, aby o zn á mil, zda hodlá 
své právo předkupní uplatňovati. Této výzvě stěžovatel p·odáním ze dne 
14 května 1920 v čas vyhověl a oznámil, že své právo předkupni uplat
novati hodlá, že se. nabízí usedlost za cenu 40.000 K převzíti a kupní 
cenn složiti, a učinil návrhy k tomu potřebné. Návrhům tem dosud vyhO
věno nebylo a zejména nebyl stěžo.vatel vyzván, aby tedy nemovitost 
skutečně převzal a kupní cenu zaplatil, jinými slo,vy nebyla mu nemovitost 
ke kOUPi skutečně nabldnuta. To mó význam zvláště, bledí-li se k usta
nown! § 1077 obč. zák., dle něhož je možna zvláštní úmluva o slOžení 
<::eny kupní. Ve vysvědčení ze dne 23. srpna 19Z0 nenl též zmínky o tom, 
ze by byla stěžovateli nemovitost ke koupi skutečně nabídnuta, naopak 
Je v něm výslovně poukázáno na sou'dní vyzvání ze dne 15. dubna 1920 
a měl prDto souďce prvý i do tohoto vyzvání nahlédnouti, ponevad'ž sku
tečně vzešly pochybnosti, zda předpisu § 1075 a 1077 obč. zák. skutečně 
bylo vyhověno. Bylo by· z tohoto vyzvání ve spojení s předloženým vy-
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svědčením a 
takové jsou o;právnčny a bylo by to mělo v důsledku zamíl:nutí l(niIIOv"n 
návrhu dle § 94 Č. 2 a 3 knih. zák. 

Ne j v y Š š í s o u cl nevyhověl dovolacímu rckursu z důvodů 
rekursního. 

Čís. 818. 

Odklad exekuce vyklizením {nařízení ze dne 2S. června 1920, čís. 
sb. z. a n.). 

Pro otázkn »nemá-Ii povinný bez s v é v i n y jiné přiměřené 
hrady« rozhodným jest jeho chování po vzniku exekučního titulu, nilwliv 
též jeho chování z doby dřívější. 

Žádati lze za odklad exekuce nejen již provedené, nýbrž i bezprostředně 
hrozící. 

Pi'ípustným jest odklad exekuce i tehdy, spočívá-li tato na opatřeni 
úřadu správního. 

Nařízení o odkladu exekuce vyklizením jest použíti i na prospěch těch, 
kdož užívali místností bez schválení bytového úřadu. 

Přiměřenost náhradního bytu. 

(Rozh. ze dne 21. prosince 1920, R I 1118/20.) 

s o udp r v é s tol i c e povolil odklad exekuce vyklizením, ježto, 
dlužník prokázal, že si bez své viny nemůže oOpatřiti přiměřeného náhrad
ního bytu. Rekursní soudnávrh na o,dklad zamítl. Důvody: Exe
kuční soud může dle § 1 nař. vlády Čsl. republiky ze dnc 25. června 1920, 
čís. 409 sb. z. a n. na návrh povinného až na dobu jednoho čtvrtletí od
lo;žHi exekuci vyklizením najatých nebo použÍvan)Tch místností, nemá-li 
povinný bez e s v é v i n y jiné přiměřené náhrady. Tohoto zákonného 
předpokladu však v tomto případě neni. Obec P. zabrala výměrem ze 
dne 12. července 1920 podle zák<ma ze dne 30. října 1919, čís. 592 sb. z. 
a n., pokoj Arnoštu T -ovi (dlužníku) v P. pronajatý a tOo z toho důvodu, 
že Arno;št T. nevyhovuje podmínkám § 2, pokud se týče § 14 zákona ze 
dne 3('. října 1919, čís. 592 sb. z. a n., neboť není ve veřejném zájmu, aby 
trvale bydlel v obci P. ani nemá v obci P.dqmovského práva, a d!ále 
proto, že se nastěhoval do místnosti j'iž v dubnu 1920 bez schválení obce. 
Výměr tento, proti němuž podal Arnošt T. odpor, byl usnesením nájem
níhoO úřadu potVrzen. Arnošt T.nemi'rže se tudíž dovolávati ochrany nař. 
vlády ze dne 25. června 1920, čís. 409 sb. z. a n., neboť zavinil sám, že 
nemá přeměřené náhrady za byt, obcí zabraný. když opustil dřívější svůj 
byt dříve, než dosáhl svolení- obce k nastěhování, pokud se týče k uza· 
vření nájemní smlouvy ohledně nynějšího" bytu. Neznalost zákona ne
omlouvá a mohl, ha musil tudíž Arnošt T. věděti, že obec jest oprávněna 
v případě, že nájem neschválí, byt zabrati a stalo-li se skutečně tak, nese 
vinu: na tom sám. 

N e j v y Š š í s o u d obn.ovil usnesení prvého soud\!. 

Dilvody: 

Vládní nařízení ze dne 25. června 1920, Č. 409 sb." z. a n., kterým se 
vydávají prozatímní ustanoveni o vykl'řzení místností najatých a pod., 
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ochranu oso·b k vyklizení najaiých nebo iinak použiva
ných místností povinných, by v nynější kromobyčejné bytové tísni ne
byly zbaveny přístřeší. Nařízení tohoto mÍlŽe býti dle § I použito tehdy 
»nemá-li p,?v~n~_ý b ~ z ~ s v é v i TI Y jiné přiměřené náhrady«, jinými 
SlOVY" neucllld-b povmny, byV postaven pi"ed holou skutečnost, že právu 
zJednan bude průchod vyhostěním jeho z' používaných místností, vše 
mozne, aby sí oOpatřil místnosti jiné. V >daném případě nelze povinnému 
v tomto směru ničeho vytknouti, nebol potvrzenim policejního ůřadu 
města P. (kanceláře pro nouzové byty) ze dne 21. září 1919 jest proká-" 
záno! že nelze toho času vypovězenému ž á d n é h ° bytu přiděliti. Tím 
splnena Jest podmí"ka dotčeného vládního nařízeni a nelze hleděti k dří
vějšímu chování se povinného, jímž snad bylo. jeho nynější postavení při
voděno. Otázku zavinění povinného dlužno posuzovati dle nynějšího stavu 
P'"1 vzniku exekučního titulu, na jehož základě má vyklizení býti prove: 
deno, - e x II II II C - a nelze přihlížeti k zavinění dřive sna'd nastalému 
-extunc. 

Proti námitkám uplatňovaným v rekursu strany vymáhající jichž ře
šením se rekursní soud se svého stano,viska nezabÝval, přinomí;á se toio: 
Vymáhající strana pokládá návrh na odklad exekuce za 'předčasný po
něvadž exekuce dosud nehyla vedena. Názor tento nemůže obstáti: ;eboť, 
uvá~í-li se, že povinný dozví se o poviQlenÍ- exekuce teprve, až výkonn}
organ k vyklizení se dostaví a je také, nejsa oprávněn bez soudního 
poukazu ve výkonu exekuce ustáti, skutečně provede jakož i že prona
jímatel v případech pravidelných bwde p,ředpisem §' 5750d;tavec třetí 
c. ř. s. nutkán k tomu, by - a to v krátké době _ ° exekuci zažádal 
nemůže povinný čekati, jak se pronají-matel, mající v TukoU' exekuční titul: 
zachová a vydati se tak ncbezpečí býti vyhozenu na ulici a zbavenu pří
střeší, jedné z nejdůležitějších potřeb životních. Praví-li se tudíž v naří
zení, že exekuční soud může .odložiti exekuci, dlužno tomu rozuměti tak, 
že soud, který již exekučním" soudem se stal nebo jakn budoucí exekuční 
soud přišel by v úvahu, může na návrh odložiti exekuci již povolenou 
nebo bez pro s tře dně hro z í c i. Posléz uvedený pří,pad jest zde dán, 
nebol strana vymáhající má v rukou e'xekuční titul a lhůta k vyklizení již 
započala. K další námitce vymáhající strany, že návrh na odklad exe
kuce ve smyslu uvedeného nařízení je přípustným pouze proti soukmmo
právnímu titulu exekučnímu, budiž .podotknuto, že nařízenÍ' v tomtO' směru 
nijak nerozeznává, bylo by také v přímém odporu s účelem nařízení toho. 
kdyby neměl býti přípuštěn odklad exeku.ce, která byla povolena nebo 
má býti povolena na základě titulu práva veřejného,. Vždyf povinný 
v případě posléze naznačeném jest ve stejné situaci jako onen, proti němuž 
se vede exekuce na základě titVlu s,\lukromoprávního. Nařízení svrchu 
dotčené nebylo vydáno pouze na ochranu nájemníků nebo podnájemníků, 
n:?"brž vztahuje se i na jíné osoby, které používají· místností jimi o,býva
nyeh. Ostatně Arnošt T. nepřestal býti podnájemníkemJ1ugona T., třebaže 
bytový úřad neschválil podnájmu. Návrh strany vymáhající že opatří 
povinnému byt náhradní v nouzové ubikaci, nelze pokládati ia nabídku 
přiměřeného náhradního bytu ve smyslu § 1 nařízení ze dne 25. června 
1920, čís. 409 sb. z. a n., a to vzhledem k zaměstnání manželky povinného 
jež, isouc modistko,u, přišla by tím zajisté 00 své zákaznice, které by ji 
stěží vyhledávaly na místě od středu města velmí v~dáleném. 



736 

Právní význam požadavku § 97, odstavec druhý čís. 4 žel. dopr. ř., by 
nárok na odškodnění vznesen byl u dráhy písemuě. 

(Rozh. ze dne 21. pmsince 1920, Rv I 667 }20.) 

Žalobkyně odevzdala dráze koš se šatstvem k dopravě jako zavazadlo 
a při příjezdu na konečnou stanici je vyzvedla, aniž by byla zpozorovala, 
že by koš byl zevně nějak porušen. Přišedši večer domů, shle,dala, že 
celá řada věcí z koše zmizela, oznámila proto příštího dne ústně ztrátu ua 
stanici, načež úřednlk dráhy sepsal o jejím udání protokol. Proti žalobě 
o náhradu škody namítala žalovaná dráha mimo jiné, že nebylo vyho
věno .požadavku § 97, odstavec druhý, čís. 4 žel. dopr. ř., by nárok na 
od'škodnění vznesen byl u dráhy písemně. Pro ce sní s o II d p rv é 
s t o I i c e žalobě vyhověl a uvedl, pokud jde o zmíněnou námitku v dů
vodech: Jde o to, jaký význam dlužno přikládati slovu »plsemně" v § 97 
(2) čís. 4 žel. dopr. ř. Soud je toho názoru, že oznámení strany musí býti 
písemně zjištěno, aby strana měla v rukou důkaz o oznámení, nelze však 
za to míti, že by účinnost ohlášení závisela na písemné formě. Opačný 
názor odporoval by názorům právního živo,ta. I v řízení soudním jest 
většinou písemnému podání postaveno na roveň ústní oznámení strany, 
zjištěné protokolem. Není důvodu, proč by právě ve styku železničním, 
jenž vybudován jest zvyklostmi obchodními a zásado.u ústnosti, měla býti 
písemná forma požadavkem pro platnost právního úkonu. Zákon klade 
hlavní důraz na vyšetření, jež bude předsevzíti ,dle § 82 žel. dopr. ř., klada 
soudnímu ohledání na roveň sepsání skutkové podstaty dráhou. Že skut
kovou podstatu dlužno sepsati, jest přirozeno, musí však postačiti, bnde-li 
ohlášení nároků stranou v této skutkové podstatě potvrzeno. V přlpadě, 
o nějž ide, byla skutková podstata skutečně sepsána a již tím dala dráhá 
na jevo, že ustoupila od požadavku písemného ohlášení. O d vol a c í 
s 'O: u d rozsudek potvrdil. Dů vod y: S názorem prvého soudu dlužno 
souhlasiti. Návrh, aby zavedeno bylo vyšetřování podle § 82 dopravního 
řádu, má se u železnice pod'le § 97 '(2) čís. 4 stád jen písemně, v tomto 
případě byl však přednesen jen ústně. Nehledě k tomulo předpisu § 97 
(2) čís. 4 byla však železnice oprávněna, upustiti od písemné formy ná
vrhu, a to také mlčky, phjavši ústní návrh a provedši na jeho základě 
šetření podle §. 83 žel. dopL ř. To se také v připadě skutečně stah Ža
lovaná železnice sepsala pyostřednktvím svého zřízence, jehož v této. 
věci použila, na žádost žalobkyně protokol, v' nčmž byl učiněn návrh podle 
§ 97 (2) čís. 4 a na základě tahu protokolu provedla také na vržené sepsání 
skutkoxépodstaty. Železnice spoooiila se tím s ústně učiněným a 'v pro
tokole sepsaným návrhem a nemůže se proto odvolávati na požadavek 
písemnosti. Kdyby bývala železnice neměla toho úmyslu, byla by bývala 
povinna, žalobkyni výslovně prohlásiti, že sepsání protokolu nenahražuje 
písemného udání. Poněvadž to však neučinila, jest míti za. to, že se vzdala 
práva, žádati písemný návrh" a npmúže tohoto práva ve sporu více 
uplatňovati. 

Ne j Vy Š š i s o II d nevyhověl dovolání. 
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Dúvody: 

Spornou v literatuře i praxi otázku, zda § 97 odstavec druhý, žel. 
dopl'. ř. v rozporu s čl. 41 odstavec druhý čís. 3 a 4 a) bernské dohody 
požaduje nepřipustným způsobem písemné oznámení, a není tedy podle 
§ 2 zák. ze dne 27. října 1892, čís. 187 ř. zák. ve směru tom platným, lze 
při řešení sporné 'o,tázky, o niž jde, straneu ponechati, neboť I pro ten 
případ, že by ustanovení § 97 odstavec druhý čis. 4 žel. dopr. ř. beze
sporně platilo, bylo by lze z toho ,vyvozovati jediný důsledek, totiž že 
dráha ústní žádost 'O vyš;etřenÍ múžc Ipro;stě ponechati nepov~immuto,u. 
Jakmile však dráha žádost, ústně jí pře'dnesenou, jak se tuto stalo, dá se
psati ve svém domácím protokolu, který strana ,podepsala, není tu více 
pouhá ústní žádost strany, nýbrž písemné jeH vyhotovení. O tom, jak 
takový písemný návrh má vypadati, pokud se týče, že musí býti psán 
stranou samotnou a že nesmí býti psán úředniky dráhy, citovaný § žel. 
dOPL ř. ničeho nepraví a nelze tedy do zákonnéh'O ustanovení vsunovati 
předpis o nějaké určité formě.' Dráha o takto písemně zj.ištěném návrhu 
žalující strany dala domád protoko,1 se,psa~i a t~dy ve věci skule,čně jed
nala" neohlížejíc se na to, že strana nejprve jen ústně za zjištění' žádala. 
Není zajisté přípustno, již ze stanoviska věrnosti a víry, aby dráha budila 
jen z,dání, že podaný ústní' návrh učinila podkladem svých d'alších kroků 
a tím stranu v bezstarostný klid ukolébala a pak pojednou Vystoupila 
s požadavkem písemného ohlášení, kdy již by bylo opozděné. Námitka, 
že protokol sepsal úředník dráhy, nezkušený nováček ve svém oboru, 
nemá významu, poněvadž úředník ten bYl drahou k tomu určen, aby jednal 
a nevyhílrala si ho ža~obkyně. A podle § 5žel. clo!)r. ř. -dráha mčí za své Ildi. 

Čís. 820. 

Důvod rozluky nemůže o sobě býti dokázán ani doznáním alli výsle
chem stran dle § 371 c. ř. s. 

(Rozh. ze dne 21. prosince 1920, Rv I 671/20.) 

K manželově žalobě prohlásil pro c e sní s o udp r v é s t o I i c e 
manželství rozloučeným pro cizoložstvf manželčino, ježto manželka cizo
ložství doznala a uved'! mimo jiné v d ů vod ech: Soudní dvů'r uznal 
na výslech stran 'O tvrzeném a nepopřeném cizoložství, jelikož tento vý
slech považuje za přípustný podle zákona. Podle § 99 obč. zák. nelze sou
hlasné doznání manželů považo:vati za pravoplatný důkaz. Důkaz výsle
chem stran jest pOdle čl. VI. čís. 1 uvozovacího zákona k civ. řádu nepří
pustným za účelem důkazu překážky manželstvÍ. Doznání, o kterém se 
§ 99 ohč. zák. zmiňuje, není však totožným s výslechem. stran, který 
podle civ. řádu mezi důkazy zařaděn jest, a př1 kterém soudci náležl prav
divost tvrzených okolností posuzovati, což není IGložným s pouhým ďo
znánim.Výsleoh stran ,",en1 ,p,řf:p-ustným za úóelem důkazll, že .jest tu lJřekáž'ka 
Ulzavřeni sňatku a není ,p-odl-e onoho článkU! lPřípll'stnýnt v řízení o plat
nosti manželství. Podle zrui'ťného § 115 obč. zák. a zálona ze dne 22. 
kvčtna 1919, čís. 320 sb. z. a n. jest ovšem x řízení 'O 'fOzlu'ce pokračo
vati dle p·ředpisů platných pro vyšetřo,vání a posuzování platnosti man-
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želství. V § 99 obč. 
platnosti siíatku Jako důkaz vyloučeno, z toho však nelze vyvozovati, že 
by také výslech stran jako'důkaz vyloučen byl, jde-li o rczluku manželství. 
O d vol a c í s () II d nevyho/věl odvolání obhájce svazku manželského. 
D ů vod y: Ve věci samé vyče,i-pávají se uplatněné odvolací důvody Drá v
ním posouzením, totiž zodpovězením otázky, zda přípustno bylo provésti 
o tvrzellém cizoložství žalované dúkazy v~Jslechcm stran, jak učinil soud 
pro,cesní. Soud odvolací sdílí právní názor prvého soudu, projeven)r v dú
vodech jeho rozsudku, že o cizoložství, jakož o dúvodcch rozluky vúbcc, 
takov~r dúkaz prováděti jest přípustno čl vúči v}'vodům obhájce svazku 
manželského poukazuje pro správpost napadeného právního názoru ještě' 

k tomu: Článkem I. odstavec druh}' uv. zák. k c. ř. s. měla pozbýti llú
sobnosti v jin~Tc:h zákonech obsažená ustanovení o předmětech, nov}TD1 
civiJ;nÍ'm řádem wpr,a'v,en5rch, čÍ-mž hy by'ly zasaženy pro dbor řízení ve 
věcech manželských předpisy rázu procesuálníhv" pojaté do obč. zák. totiž 
§§ 99, 157 a 158 obč. zák., týkaJící se prúvodnosti doznání manželů při pře
kážkách manželstvÍ a prClkaznosti nemanželského půvcdu v manželství 
zrozeného dítěte. Platnost těchto procesuálních předpisú vyslovena proto 
v}rslovn~ v či. VI čís. 1 téhož uvozovacíl~o\ zákona. Pozdčjš'Í min., nařízení 
ze dne 9. prosince 1897, čís. 283 ř. z., upravujkí řízení ve věcech man
želsk5rch, zachovává opčt tyto procesní p-řed'pisy obč. zák. v platnosti, 
ustanovujíc v § 1, že nové řízení platiti má s v}Thradcu z v Já š t n o stí, 
podáva.iících se ze všeobecného občanského zák. a z uvoizovacího zákona 
k cjv. řádu soudnímu, měnÍ' vša.k předpisy o bezvyjimečné platnosti zásady 
vyhledávací v řízení manželském, poněvadž v novém řízení zásada prc
jednávaci, zejména ve sporech n rozvod značnou měrou dochází výrazu. 
Zákon o rozluce manželství ze dne 22. května 1919, čis. 320 sb. z. a n. 
pojal ,do poslední věty § 13 ustanoveni, že ve sporech o rozluku postu
povati jest dle předpisú, jak vyšetřovati a posuzovati jest neplatnost man
želství, čímž ve shodě s oddilem III min. 'nař. ze dne 9. prosince 1897, 
čís. 283 ř. z. (§§ 8-18) připustil v objemu, tam stauoveném, řádné řízení 
so;udní ve věcech těch s úchylkami zejména z §§ 9, 10, 11, 13, 15 se podá
vajícími, zrušila však novela rozl uková v § 25 výslovně v nařízení tom 
v platnosti zachované předpisy § 94, 115 II 116 obč. zúk., zejména tedy 
i posle dni větu § 115 obč. zúk., s jejímž textem kryje se poslední věta § 1.3 
rozlukové novely. V platnosti ponechávaný§ 12 min. nař. ze dne 9. pro
-since 1897, čís. 283 ř. zák. vÝslovně připouští, by v phpravném říz8ni i při 
ústním jednání jeden z manželú byl v y s 1 "Sr c II á n a aby k dostavení 
byl do,nuccn tehdy, je-li to dúležitým pro úřední vyšetření a zjištění dú
vodů, oto neplatnost neb rozluku manželství uplatňovaných. Toto min. 
nař.-, Dra obor řízení ve věcech manželsk~Tch posud výhradne phtné, 
v oddílu III až na § 12 nezmiňuje se, o pHpustnosti v~Tslechu stran ve 
sporech o neplatnost neb o rozluku manželství ·a nelze tcJy z něho pro, 
otázku tuto ničehO' vytěžiti, tak že nez.bi1vá, než přihlédnouti k § 99 obč. 
zák., jenž jak v čL VI čís. 1 uv. zák. k c. ř. s. tak i v § 1 cit. min. nař. 
v ,platnosti 'hyl zachován. Obdobném Ll' použití stanovené tam výjimky. totiž 
vyloučení scuhlasného doznání manžeW o překážkách n:anželstvl také na 
\r~\rslech stran ve sporech o rozluku vadí do. očí: bijící vvlimečnost tohoto 
předpisu, jenž do 'Občanského zákona, 'Obsahujícíh'O normy práva hmot
néhn, jakožto- norma rázu procesuálnfho vúbec systematicky nepatří a 
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---- -IJ-i:{j-ú)- také v § 1, cit. řízení ve včcech manželski'ch jakožto zvlástnost 
(Besonc1crheit) označen jest, vadí tomu i zařazení této jedinečné normy 
d'O 'Oddílu o překážkách manželství (marginální rubrilm I k~§ 94 až 102 
obč. zák.), kdežto o rozluce manželstvi zvláště se jedná (mane rubl'. II b) 
a násL) a pokud by z pesl. věty § 115 obó. zák. ,o,dvozovati se dalo, žc 
i při rozluce souhlasné doznání- manželú k dúkazu se nepřipouští, odpadá 
možnost této dedukce právě na základě ustanovení § 25 nov. rozL, jímž 
cel~' § 115 obč. zák. byl zrušen. Není proto postup prvého soudu zalo.žen 
na právním pC/chy.bení, když vyslechl manžely ve spcru· rozlukovém 
k dúkazll nepřísežně, a sdílí soud odvolací toto stanovisko jako správné. 

N e i v Y š š í s o ll·d k dovo:lánl ohháicc svazku manželského zrušil 
rozsudk.y obou nižších soudú a vrátil věc soudu prvé stolice, b-y O' ní dále 
jednal a ji znovu rozhodl. 

Důvody: 

Že ani 11a doznáni ani na dohodu stran nelze vzíti žádného zřetele, 
stallGvÍ apodikticky § 10 manž. říz. (min. naL z 9. prosince 1897, čís. 283 
ř. z.), je sti i řízení ve včcech o neplatnost anebo rozluku mal1želství vy
šetřcvacÍ a důvod neplatnosti neb rozluky musí býti, jak tS'ž § praví, 
j a sně cl o k á z á n t. j. objektivně zjištěn, ale doznání není ani podle civ. 
s. řádu vůbec důkazem, nýbrž pouze dúkazu sprošťuje (§ 266), což však 
předpokládá, Že věc jest d'isposici stran zůstavena; kteráž podmínka zde 
naprosto chybí. Proto již § 99 obč. zák. upřel v řízeni o' neplotnost man
želství , pokucl jde o d fr vod neplatncsti všecek účinek i souhlasnému 
dozl1ťlní a zapDvěd'ěl v důsledku toho přísahu stran, a .§ 115 posl. věta 
obč. zák. vztáhl tento předpis i na řízení rozlukové: § 115 byl sice §em 25 
rozl. zák. zrušen, avšak právě jeho: poslední věta odkazující na řízení- o ne
platnost byla úplně a doslovně převzata do § 13 posl. odst. rozl. zák. a 
pi'edpis platí tedy i na dále . .Jak již rozhodnutí býv. vid. nejv, soudu ze 
dne 7.du'bna 1898 Rv I 201i8 QI. U. 11. ř. 'č. 4196, od ,nčhož uchýliti se 
není příčiny, lapidárně provedlo, a také v nauce se" uznává platí mocí 
tOJ1Oto předpisu (§ 115 obč. zák. posl. věta, nyní § 13 posl. odst. rozl. zák.) 
i pro řízení r o z 1 u k o v é předpis § 99 o,bč. zák. se všemi sV)fmi po-zdčj
šími appendixy, zejména tedy s čl. VI. Č. 1 uv. zák. c. ř. S., dle něhož 
důvod neplatnosti (překáZka mauželství) nemůže býtť dokázán výslechem 
stran dle ~ 371 a n.c. ř. s. Nemúže tedy ani d Ú vod r o z luk y vý
slechem tím vrokázán bý-ti. Že § 99 obč. zák. i pro řízeni rozluk;Q,vé platí, 
jest ostatně jasně vysloveno i v § 8 manž. říz., dle něhož v šetření o Ile

platnosti ne b rozluce manželství dbáti jest předpisú § 94 až 102 a 115 až 
117 cbč. zák. (»a« njkoli tedy' »PGkud·.sc t~'če«). Také min. nař. ze dne 
9. prosince 1897, čÍs. 283 ř. z. naprosto ve všech směrech SpOTy o ne
platnost a rozInku manželství s-nbě na roveň klade, až na to, že při roz
luce není obhájce povinen podati dovolání (§ 16). To jest jediná výjimlw, 
jediný rozdíl. Na § 12 téhož nař., dle něhož strany mohcu býti pořádk'O
v}rmi tresty doháněny, aby se k ústnímu jednání nebo vÝ'slechu dostavily, 
odvolávati se s II. stolicí nelze, nehnť tu se mysli v}"slech za příčinou 
vyšetření věci (udání skutečností a dúkazů) nikoli výslech k cíli dllkazn: 
pia tít předpis teu i pro řízení o neplatnost manželství a kdyby tedy usta
n'Ovení § 99 obč. zák. a čl. VI. Č. 1 uv. z. k c. ř. s. z pia tnosti vysazoval, 
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neplatily by tyto ani pro řízení o neplatnost manželství a pozbyly tak 
působnosti vftbec, což přece tvrditi nelze. Při tom se arci nepopírá, že 
za platnosti '§ 272 c. ř. s. múže seznání, síran učinčné za šetření spolu
pitsobiti k utvoření soudcovského přesvědčení, ale požadavel< objektiv
ního ziištění důvodu rozluky a výluka dúkazu výslechem strau tím dot
čeny nejsou. Zakládá-li tedy odvolací scud své zjištění manželčina cizo
ložství na výslech stran, není to ani formálně zákonnité a, když sám' 
uznává, že svědecké dúkazy jsou jen nepřímé a mohou sloužiti jen za 
podporu, ani věcně dostatečné. 

Čís. 821. 

Darovaci smlouva z důvodu cizoložného poměru mezi dárcem a obda
řenou příčí se dobrým mravům. 

(Roo2l1. ze dne Zl. prosince 1920, I<v I 702/20.) 

Notářsktrm spisem zavázal se zůstavitel za sebe a za své dědice, že 
bude žalobkyni, s níž udrž0val za trvání svého manželství důvěrné styky, 
poskytovati měsíční důcbod a skutečně důchod ten až do své smrti jí vy
plácel. Ježto dědicové se zdráhali závazek nadále plniti, nasto!upil. na ně 
žalobkyně žalobou, již pro c e s II í s o II d p r v é s to I i c e zamítl, proto, 
že smlouva příčila se dobrým mravúm a byla tudíž dle § 879 obč. zák. 
neplatna. O d vol a c í s o u d ,rozsu,dek potvrdil. D ů vod y: O smlouvě 
darovací platí nejen předpisy osmnácté hlavy občanského zákona (§ 938 
až 956), nýbrž i předpisy sedmnácté hlavy o smlouvách a právních úko
nech vůbec, zejména tédy i ustanovení' § 879 obč. zák., dle něhož neplatná 
je smlouva, která se při-čí zákonné zápovědi- nebo dobrým mravúm. Zá1kon 
tedy pokládá za ne!platnou sm10uvu ·přrčící se do!brým mravům, to jest, 
když důvod, základ této' smlollvyje nemravný. Zjistil-li pak soud prvý, 
že důvodem darování bylo udržování cizoložných styků dM ce s obda
rovanou, pak' nelze dojHi k jinému závěru než tomu, že smlouva, opírající 
se o nemravný diivod, příčí se dobrým mravúm a je proto neplatná. Odvo
latelka snaží se sice v O;dvo'lání dovoditi, že moderní zákonodárstvÍ, zej
ména republiky Československé, nepohlíží na poměr takOVý, totiž cizo
ložný, jako ne mravný a dovolává se na důkaz toho zejména zákona ze 
dne 23. září 1919, čís. 530 sb. z. a n. pak nařízení ze dne 20. října 1919, 
čís. 582 sb. z. a n. a konečně i ustanov'e!ní, § 25 zák'Ona ze dne 22. května 
1919', čís. 320 sb. z. a n., jímž § 67 občanskéhoúkona byl zrušen. Pokud 
jde o prvý zákon a prováděcí nařízení, k němu vydané, nemluví tyto nikde 
o osobách, které by cizoložný p'Oměr spolu udržovaly, nýbrž stanoví, že 
také osoby, které dle zákona občanského k alimentaci o'právněny nejsou, 
mají nárok na státní vyživovaCÍ příspěvek, ale pouze tehdy, když s oso
bOlU, k službě vojenské povolanou, t.rvale vedly společné hospodářství a 
úplně hospodářsky závisely na pracovním příjmu povolaného. Zákon ze 
dne 22. května 1919, čís. 320 sb. z. a n. zmši! sice ustanovení § 67 obč. 
zák., dle něhož platný byl sňatek, v ně<jž vešlo dvé osob, které spolu 
cizoložily, ale ne proto, že by cizoložství schvaloval, nýbrž zajisté jen 
z toho důvodu, aby osobám provinilým poskytoval možnost uzavřením 
sňatku odčiniti čin nemravný. Že tomu tak, vyplývá z ustanovení § 25 
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(}dsiavec druh:ST téhož zákona, dle něhož dědická nezpůsobilost, stanovená 
jako následek cizoložstVÍ v § 543 obč. zák. pomíjí, jestliže ti. kdo soudně 
se doznají k cizoložství, nebo 7, něho. byli usvědčeni, stanou se manžely. 
Zákon tedy ponechal v platnosti ustanovení § 543 obě. zák., který stanoví, 
že oso,by, které spáchaly cizoložstVÍ, nemohou sobě navzjjem posledním 
pořizením ničeho zůstaviti. Jestliže právním jednáním pro případ smrti 
o:soba, takto provinilá, nemůže (sobě dTUhé ničeho -odkázati ncbo daro
vati, tím spíše možno usuzovati na to, že se tak státi nemůže ani právním 
jednáním mezi živ~'mi. Také dovolání se judikatury, v odvolání blíže ozna
čené, není případně. I~ozhodnutí ze dne 4. ledna 1905, čis. 17.635 steině jako 
rozhodnuú ze (ne 15. prosince 1903, čí-s. 15.873 má na mysli nepatrné od
škodnění vdané ženy nemanželským ctcem následkem porodu dítěte; 

podobně i ro;chodnutí ze dne 7. června 1910, čís. Rv. VI Z62/1O (Ol. U. n, ř. 
čís. 5098) a rozhodnutí ze dne ll. listopadu 1902, čis. 12.977 týk" se plat
nosti slibu určité sumy, jako odškodnění za následky zneuctění a otěhot
nění. Rozhodnutí při § 1328 obč. zále citovaná vztahují se na náhradu 
skody, způsobené svedením ženy skutkem trestným, lstí, hrozbami a pod. 
Skutečnosti takové však žalobkyně alli netvrdí. 

Ne j v y Š Š Í' s·o II d nevyhověl dovolání z důvodú souuu odvolacího. 

Čís. 822. 

Zaměstnavatel není práv ze škody, již zaměstnanec utrpěl úrazem pn 
práci, spadající do oboru jeho zaměstnání a nepřesahující jehO schopuDsti 
a síly. 

(I(ozh. ze due 21. prosince 1920, Rv I 706/Z0.) 

Žalobce, jenž byl kočím žalovaného, při konání polních prací pro za
měs!tmvatele na zvláštní příkaz jeho .šafáře, totiž při nakládáni kompostu, 
slo"ženóho na polích žalcvaného, si přivodil pro namabavost práce, jež 
přesahovala jeho síly, poškození na těle, jež ho uvrhlo na lože a učinilo 
trvale k práci nezpůsobilým. Žalobu jeho o náhradu škody pro ce sní 
s o 11 d p r v é s t o I i ce zamítl. O d vol a c i s o u d rozsudek potvrdil. 
D II vod y: Práce, při níž žalnhce prý se poškodil na zdraví a pracovní 
způsobilosti, nenÍ- nesporně pro zemědělského. pracovníka prací kromoby
čejnou neh jemu nepříslušející, nýbrž naopak prací při zemědělském pod
,n~ku všední a normálnf:, jež vždty a všude náleŽÍ] do r,ozsahu činnosti hos,po
dářského ·koČího. ŽaloNaný pokud se týče šafář, II něho zamčstnan:(r, mčl 
tudíž nepochybuě podle smloúvy služební právo, aby tuto práci žalohci 
uložil a žádal na něm její provedenÍ. Přivodil-li si žalobce při této práci, 
jež mu byla právem uložena a již -V normálních poměrech prc'váděl, úhonu 
na svém zdravÍ', nelze činiti zaměstnavatele, jenž, ukládaje žalobci tuto 
práci, uŽíval svého práva v zákonných mezích, podle § 1305 ohč. zák. 
zodpovědným za onu škodu. Při tom nepřichází v úvahu vysoké stáří 
žalobce; ježto sám netvrdí, že by mu byla práce vnucena proti jeho vlili, 
a ježto vzal na se uložencn práci bez námUek, nemohly v zamestnavg.tcli 
vzniknouti pochybnosti o tom, že žalobce jest k pIáci tělesně způsobilým. 
Ostatně žalobce ani netvrdí, že mu bylo uloženo, aby si s prací pospíšil, 
nebo mu byla dána lhůta k provedení práce, a záviselo tudíž pouze od 
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něho, aby si praci tal,-Zllfi01J,-mllfelifeSlllWvaJlli-jC[mSTIy,ari1žViLiliiocSEc---c 
přihlíží k tomu, že mohl v práci ustati, pozoroval-li, že přesahuje jeho 
síl:v. Protože IJak žalobce patrllě, opominuv této nutné opatrnosti, pro- . 
vedl práci takov}rm způsobem, že při tom přišel ke škodě na těle a zdra ví, 
jeví se tato škoda jako škoda, již si žalobce sám zavinil, jíž cizí zaviněni 
nI2'Z·půso.bilo ,a z ní'ž nevzchází po záiknnu nárok na náhra,du lprotl jiné osobě. 

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

Dúyody: 

DOVO!2Il1Í shledává odvolací řízení vadným, protože nebyl proveden 
znaleoký dúkaz c' tom, že práce, žalobci uložená, byla vzhledel1l k jehe> 
stáří neobyčejnou a nebezpečnou. Avšak domnělá vada neb:y!a způsobiioll 
překážeti zevrubnému prohrání a d[jkladnému rozhodnutí věci, n:3bof~ i 
kdyby znalci ono žalobcovo tvrzení uznaH~ správným, nevyplývalo 1Y 
z toho zavinění strany žalované. Žalobce iletvrdil, že -uloženou mu lJr3d 
před Hm nekonal a že zamé~t1Javatel od něho nebo jin}'m způsobem Z\Tě
děl, že k práci té, totiž k nakládání hnoje na vůz, tedy k obyčejné práci 
hosPodářské, nemá dosti síly nebo způsobilosti; proč musel zamčstnavatel 
si toho h5rti vědom, že uložená práce je PTO žalobce -nebezpečnou, nelze 
tudíž nahlédnouti. Stáří žalobcovo samo o sobě není však důvodem aby 
shledáváno bylo zavirněnr v ul,ožení ,práce, které se žalobce bez ná~1itk~ 
podjal a kterou mohl konati takovým způsobem a tak dlouho, jak toho 
jeho tělesná síla a konstituce bez nebezpečí zdraví nebo tělesné poruchy 
dopouštěla. 

(;i" 823, 

Změna ve výši výživného, jež pro nemanželské dítě bylo právoplatně 
stanoveno rozsudkem, nemůže státi se řízením miinosporným (I§ 16 I dílčí 
novely k obě, zák,), 

CRozh. ze dne 21. prosince 1920, R II 400i20.) 

Rozsudkem bylo v r. 1911 právoplatnč stanoveno, že nel1lanželský 
otec jest povinen platiti dítěti výžívné v určité výši. Žádosti dítěte podané 
v r. 1920, by výživné bylo zvýšeno, s o udp r v é s t o I i ce vyhověl 
v řízení nesporném. Rek u r sní s o u d usnesení potvrdil. D ů vod y: 
I(ekurrent pJ'edevšÍm up.latňuje, že zvýšení v}rživného rozsudkem ze d~1e 
20. prosince 1911 stanovené se.nemůže státi v cestě nesporné, pončvadž 
§ 16 nařízení ze dne 12. října 1914, čís. 276 ř. z. stanoví pouze možnost 
up r a vell í Výživného cest-o:u nespornou v tom případě, když otcovství, 
~. ne,sporném řízení bylo uznáno nebo sporem zjištěno. Z V- Ý š C II í vý
zlvlle!lO, rDzsudkcm určeného, však není- přípustno, poněvadž tomu odpo
ruje § 411 c, ř. s, o právní l1Ioci rozsudku a § 142 obč. zák. se na nem. 
děti nevztahuje. Tento právní názor jest mylný. Nebol ze znění § 16 cit. 
nař. vychází ~cela zřetelně, že zákonodárce zamýšlel ve všech případech, 
kde otcovstVl' není již sporno, aby pro vym,ěření výživného platilo řízen! 
nesporné, leda že by prostředky tohcto řízení k tomu nepostačova;v. 
Ustanovení toto platí nejen pro prvé vyměření výživného, nýbrž tal~é 
pro. případ zvýšení nebo snížení jeho, jichž nutnost snad se později ukáže, 
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V obc-jím případě podklad rozhodnutí jest lS,'ž, totiž na Jeane 
straně majetkové ipornčry otcovy, na cln:hé ~traně potřeby dítě'tc. Z toho 
ncmúžc činiti -vyjimky ani ten případ, že dávky vSrživného stanoveny 
byly rozsudkem v souvislosti se zjištěním otco\rstvL l;Zozsudkové rozhod
nutí o dávkách na výživné nevede k matcrielní právní moci v tem smysln, 
že by výše dávek byla nezmčnitolna. Nebol, změní-Ii se později podklad, 
v rozsudku pro Jýši dóvek předpo,kládaný, totiž buď majetkový stav 
otcúv, bud· potřeby k výživč neb obojí, doznává tím přimčfené změny též 
otcova povinnost k v:(Tžiyč a- Vyžadllje opčtovné úpravy. Není žádll~ICh 

dúvcdú provésti úpravu tuto lJořadem právním, postačují-li k ní pro
středky hzenÍ nesporného. 

Ne j v y Š š í S'Ú, II cl zrušil usnesení obou nižškh souuú. 

Důvody: 

Nelze souhlasiti s názorem rekursního soudu, že poručník nemanž. nezl. 
dítka může se domáhati v nesporném řízení zvýšení výživného, určeného 
rozsudkem z'e dne 20. prosince 1911. Ze znění § 16 ds. nař. ze dne 12. 
října 1914, čís. 276 ř. z. (první dHčí no,ve,ly ,kobč. zák.) nevyplývá, že 
zákoncdárce zamýšlel, by ve všech případech, kde otcovství není již 
sporno, bylo vyměřeno: v~rživné v řízení nesporném, bez rozdí1u jakou 
cestou bylo otcovství zjištěno a že se při tom jen předpokládá, aby pro
středky řízení nesp'Orného k tomu stači'jy. Porovná-Ii se první odstavec 
s ,druhým Lc,dstavcem citova'ného tu §, jest .patrno, že ods1avec p-rvní mú 
na mysli jednak uznání otcovství v řízení mimospornéIi1, jednak cestou 
SpOľU, kdežto odstavec druhý, jsa v souvislosti s prvním, ponechává vy
l1Iěření výživného mimospornému soudci jen tehdy, když bylo otcovství 
v II i m o s por n é m ř'Í z e n í uznáno. Pro opačný náz'or není v zákone 
dostatečné cpory. I když vyžaduje zvláštní péče o děti, jež jsou dle § 21 
obč. zák. pod obzvláštní ochranou zákonnou, by soud v podobných pří
padech, pravidelně naléhavých, z úřední moci zakročil, sluší poukázati 
na to, že obdobné použití § 142 odstavec druhý obč. zák. v ncvém znení 
bylo by iuemístné, prO'tož'e toto u'sta,nove'nf př,edp'o·kládá, že úprava pomě'rú 
a povinností rod.ičů k ,dětem Ipři rozvodu ncb wzluc·e malTI'želstvÍ' stala se 
v řízení mimospcrném, a předsebere takto soud p'ři nastalé změně pomerfl 
jen novou ,úpravou dřívČ'i'šíiho »o.patřenÍ«, učiněného C(:!stOll: mimos1pornou. 
Ostatně týká se ustanovení § 142 jen man žel s k Ý ch dětí rodičů, jichž 
manželství bylo rozvedeno, nebO' rozloučeno, pročež nelze ho pOužiti na 
tento případ. K tomu se ještě dodává, že pojem »opatřenÍ« není totožl1ým 
s Dojmem »rozhodnutk, a že p,ojeru opatření ľozh'Odnutí v sobě nezahr
nuje. Z těchto úvah nutno dejiti k úsudku, že účinek rozsudku okresního 
soudu ze dne 20. vrosince 1911 nemůže b~'ti ndstraněn usnesen1m vy
dan:9m v nesporném řízení, nýbrz jen novS'm rozsudkem. 

Čís. 824, 

Uznána-li napotom za neplatnou dohoda o rozvázání SPolečenské· 
smlouvy, nelze pro minulost domáhati se obnovy společenské smlouvy, 
nýbrž jen náhrady škody, 

(Rozh. ze dne 21. prosince 1920, Rv' II 268(20.) 
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Sporné strany lizavřelv společenskou smlouvU~_Ž81ohce vLciiLclo-PDd--
niku 8000 1(, vše ostatiií dala žalovaná; žalobce měl býti v obchodě činný 
jako nakupovač, o zisk se měli děliti rovným dílem. Spolek trval však 
jetl týden, načež byl k naléhání žalované, že spolku nechá, že musi do 
lázní, souhlasnou villí smluvních stran rozvázán, žalobce dostal vklad 
zpět a- mimo to mu byl vyplacen podíl na zisku. Žalovaná ved'la pak ob
chod nějaký čas na vlastní účet. Zalobce domáhal se žalobou, tvrdě, že ho 
žalovaná svedla k rozvázání smlouvY lstivým předstíráním, by žalo
vaná byla uznána povinnou složiti mu účty až do- skutečného skončení 
obchodu. Pro ce s II í so udp r v é - s t o I i ce- žalobě vyhověl, shledav 
povinnost žalované odůvodněnou tím, že žalobce byl omYlem, vzbuze
ným žalovanou, sveden k proievu O' zrušení smlouvy, k němuž proto nc
lze přihlížeti. O d vol a c í s o u d žalobu zamítl. 

N e j v y Š š i s o II cl nevyhověl dovoJání. 

Důvody: 

Dlužno se především tázati, má-Ii žalobce nějaký zájem na tom, aby 
mu žalovaná složila účet t. j. může-li od ní žádati podíl na zisku, nebol 
o jiný' zájem dle povahy věci vůbec jíti nemůže. Dejm,e tomu, že žalobce 
dal se k rozvázání' smlouvy pohnouti jen tvrzenou lstí žalované; pak 
není o;všem dle Sll 87'0 obč. zák. vázán rozvaz.ovacÍ úmluvou. Je to t. zv. 
omyl v pohnutce, zde pi'ivoděný udanlivou lstí strany druhé; úmluva je 
neplatná jen relativnč t. j. na neplatnost může žalovatt jen strana, v omyl 
uvedená. Není o tom pocbyby, že neplatnost působí od tchdejška (ex 
tnnc), věc dlužno uvésti v předešlý stav, tak jakoby se smlouva byla ne
stala (§ 877, 874, 1323 obl'. zák. Krainz, Syst. I. str. 296 n., TiIl, Pr. pryw. 
austr. str. 374), ale ovšem truto záklJadn, zása·da mů'že '/lIMiti jen tam, kde 
uvedení v předešlý stav je podle povaby věci možné: není-li, nastu
puje jen nárok na náhradu škodY (§ 874 ohč. zák.). Při smlouvách za
vazovacích ~je pravidelně v podstatě možné, jinak ale při rozvaz.ovackh: 
tak zvláště v daném případě. Není možno obnoviti spolek pro min u I Ý 
čas vůbec. zejména tedy zde pro čas, po který žalovaná obchOd vedla 
sama a na svůj výhradný účet. Spolek předpokládal ,že žalobcesúčastní 
se vkladem 8.000 K a svou činností jako nakupovatei, v řečeném minu
lém obdohí však ,neměl žalobce v 'o'bchodě ani vlkladu ani nepřispíval 
svou prací: to ale bylo podmínkou jeho; podílu na zisku. Když tyto jeho 
dvě aktivní' pOložky v podniku chyběly, nejsou tu předpoklady společen
skou smlouvou pro podíl na zisku ustanovené a podíl mu nepří-sluší; ne dát 
se také ani určiti. Kdyby byl setrval na žádosti za obnovení spolku a bylo 
by žádosti místa dáno, musil hy opět složiti vklad 8.000 K a súčasluiti se 
svou vymíněnou činností a od té pak by mu opětpodíI na ZÍ'skn dle 
smlouvy příslušel. Za mezidobí však může žádati jen náhradu škody, a 
ten význam má tu ueplatno'st od tehdejška. Tento nárok však má jiné 
základy a neopravúuje ho k žádosti za, sl-ožení účtil. Nemá-Ii však ná
roku na podíl na zisku, mizí jediný dilvod, pro který by účty požadovati 
mohl, i bylo proto tak uznati, jak se stalo. 
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Čís. 825. 

Zákon o zajištění půdy drobným pachtýřům ze dne 27. května 1919, 
čís. 318 sb. z, a n. 

Soud není oprávněn, by r01JhodOval o tom, zda požadovaný pozemek 
jest zabrán státem nebo by dokonce přezkoumával posudek pozemko
vého úřadu. 

(Rozh. ze dne 28. prosince 1920, R I 1075/20.) 

Pachtýř požadoval pozemek, náležející ku zpupné části pozerrkoyého 
majetku propachtovatelcva. S o II d jl r v é s t o I i ce dotázal se pozem
kovéllO úřadu, zda propachtovatelův pozemek jest zabráu státem, kterýžto 
dotaz zodpověděl pozemkový úřad zcela povšechnč v ten rozum, že po
zemkový madetek ,propachtovatelů;v }est státem za'bráll1. Op'írajíce se o 
teto prohlášení, uznali o b a niž š í s o u d o v é nárok pachtýřův. 

Ne j v y Š š í s o II d k dovolacímu rekursu vlastníka zrušil usnesení 
obou nižších soudů a nařídil okresnímu soudu, by, dopIně řízení~ o poža
dovacím nároku znovu rozhodl. 

Dilvody: 

Jde především u to, zda pozemek, jehož část se požaduje, vůbec spadú 
ped ustanovení zákona ze dne 27. května 1919, čÍs. 318 sb. z. a n. Pozemek 
ten jest ve vložce č. 176 pozemkové knihy katastrální obce B. připsán 
stěžovateli; svazek svěřenský není kniho,vně poznamenán; nejde tudíž 
o část svěřenského panství, nýbrž o z'pupné jmění stěžovatele. Požado
vaný pozemek není dle toho, eo uvedeno, ani pozt:~mkem deskový~m, ani 
puzemkem církevním nebO' nadačním, a zbývá tedy jen otázka, je-li ho
spodářskou součáslÍ statku zapsaného v zemských deskách nebo je-li 
zabrán státem podle zákona o zabráuÍ velkého majetku pozemkového ze 
dne 16. dubna 1919, čís. 215 sb. z. a n. V prvuím směru nebylo vubec ko
náno šetření, ač bylo to dl,lcž;(o. Nebo! kdyby byla zjištěno, že pozemek 
jest hospo,dářskou součástí statkú svčřensk~ldl, v zernskicch deskách 
zapsanýd" nebylo by třeba, obírati se další otázkou, ie-Ii pozemek stá
remzabrán, a nebylo by třeba vyžádati si .posudek pozemkového úřadu 
ve smyslu § 18 zákona ze dne 27. května 1919, ČÍ>s. 318 sb. z. a n. Nd 
i kdyby bylo potřebí tohoto posudku, nebylo by zjištění, zda pozemek jest 
hospo,dářskou součástí deskových statků svěřenských, bez významu, po
něvadž mohlo by býti cennou pomÍlckou pro zmíněný posudek. Stěžo
vatel v té příčině již ve svých námitkách tvrdil, že požadovaný pozemek 
byl teprve v roce 1903 koupen: nikdy se statky svěřenskými _ nebyl spo
lečně obhcspodařován, nýbrž íhned do pachtu dán, a od té do,by vždy 
propachtováváll. Správnost tohoto tvrzení měla proto býh zjištěna. Te
prve kdyby bylo na jisto postaveno, že nejlde o pozemek, který jest ho
spodářskou součástí statku v zemských deskách zapsaného, nabývala by 
rozhodujícího významu otázka, zda pozemek jest státem zabrán podle zá_ 
kona ze dne 16. dubna 1919, čís. 215 sb. z. a n. V tom směru nelze ovšem 
nikterak so,uhlasiti s názorem stěžovatelovým, jako by soud bYl pouze 
oprávněn, nikoli však povinen vyžádati si posudek pozemkového úfadu: 
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jako by soud mO)lh':11 JS~á~nkl ~~~~7~~~~~~~~ř1~~~:8':.~~;;'lt~~----~ velkého majetku p po pří-
padě povinen hájiti domnělá práva stěiovatele pr'oti rozhodnutí pozemko
vého, úřadu, jež pokIadá za protizákonné. Tento názor příčí se jasnému 
a jakcukoliv poch:ybnost vylučujícímu doslovu ustanovení § 7 odstavec 
prvý zákona ze dne ll. června 1919, čís. 330 sb. z. a n., dle něhož jedině 
pozemkovému úřadu pI:ísluší vyšetřiti veškerou zabranou půdu, uvésti ji 
v patrnost knihovní poznámkou, rozhodo,vati o tom, které objekty ze zá
bOfU jsou vyloučeny a propcuštěti ze záboru pozemky: jakož i ustanovení 
§ 18 zákona ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. a n., v němž zcela 
přesně se stanoví, že, vZllesena-li vlastní-kelTI požadovaného -po,zemku ná
mitka, že pozemek není státem zahrán, soud vy ž á d á si, pokud námitka 
ta 'není vyvráeena ,příslu'šnoll' knihovní poznámkou (L j. poznámkou 
ve smyslu § 16 zákona ze dne 16. dubna 1919, čís. 215 sb. z. a ll.), pcsudek 
pozemkovélHl úřadu, který jest pro soud z á vaz n ý. Soud není tedy 
o,právněn rozhodovati o- tom, zda požadoval1ý pozemek jest státem za
bran, nebo dokonce přezkoumati posudek pczemkového úřadu. Příslušne 
vSrvody dovol,'lciho rekursu zůstávají proto bez povšimnutí. V tom však 
lze přisvědčiti stěžovateli, že posudek pozemkového úřadu, jak podán byl, 
nevylučuje pochybností, zda se vztahuje právě také na požadovaný po
zemek. OkresnÍ' soud dotázal se pozemkového úřadu zcela všeobecně, 
zda-li pozemkový majetek j:l'opachtovatelův jest státem zabrán, a pozem·· 
kový úřad stejně všeobecně odpověděl, 7e pozemkový majetek propacl,
tovatelův jest podle zákona ze dne 16. dubna 1919, čís. 215 sb. z. a n. 
státem zabrá:n. Při tomto znění, posudku zůstalo nejasným, měl-Ii po zem
kov}'- úřad na mysli také řečený pozemek, v pozemkové knize zapsaný a 
část zpupného (dle tvrzení nepatrného) majetkn stěžovatelova tvořící 
ucbo s'nad jen svěř,ens,ký maj~teik pozemkový, v zemsikýoh deskách za
psaný. Tato oejasnost měla býti vysvětlena. Že se tak nestalo, odporuje 
§ 2 čís. 5 cís. patentu ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák. 

Čís. 826. 

Otec není zpravidla povinen, by platil výživné pro dítko, jež se proti 
jeho vůli bezpodstatné příčiny zdržuje mimo Jeho domácnost. 

mozh. 'e dne 28. prosince 1920, R I 1087/20.) 

O b a II i ž š í s o II d y uznaly manželského otce povinn~-m, b:y platil 
sVÝm dětem, žijícím odděleně s matkou, výživné. D ů v O' d y: Jde-li v pří
padě tomto O přerušení společné domácnosti a z čí viny, jest nerozhod
ným, jelikož se nejedná o v~Tživu manželky, ný,brž ne zl. dětí. Otec jest dle 
§ 141 obč. zák. povinen poskytnouti dětem výživu. Jest zjištěno, že stě
žovatel výživy té dětem neposkytuje a žc by byl nemajetným, aby po_o 
vinnost ta spccdala dle § 143 cbč. zák. na matku, ani netvrdí. 

Ne j v y Š Š Í s o II d usnesení, nižších soudů zrušil a uložil soudu prvé 
stolice, by ve věci dále jednal a znovu rozhodl. 

Di1VOdy: 

Nez!. děti, které se domáhajÍ' .placení výživného na svém manž. otd, 
nežijí s ním ve společné domácnosti. Otec může se však dle § 145 obč. 
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-- -- zák.---ctomáhati'toho, aby s ním společnou dc'mácnost sdílely. V~'živu dítek 
jest pak, pokud se to srovnává s účelem výchovy a 'pokud ~vláš~ní okol
nosti toho ne'iyžadeji, ve spo.!ečnč domácnosti poskytnout!. Nasledkem 
toho není otec zpravidla .povinen, aby platil výživné pro dítka, která protI 
jeho VLili, anižb3'; bylo proto dostatečné příčiny,. Zc!~7:~ljí .;e mim?, jeh? .~o.
mácno-st. Tyto okolnosti, povinnost ku placem vyzlvneho ·?duVO~nUJl~l, 
nebyly soudy nižšími v~·'šetřeny, nebylo proto možn? o- Uj:~latnovan:~llia
roku rozhodnouti, a byla usnesenÍ' soudil nižších stolIc zrusen~ a nanze~n~: 
aby soudem první stolice bylo, vyšetřeno, zda-li r:a. praVd: se ~akl_ada 
tvrzení otce že dítka proti jeho v·Mi hyla ze spolecne do·macnostl odve
dena a tl m~tkv bydleH a ?)da-li jest pro tC' dostatečné příčiny ~ a pak 

znovu rozhodnuto. 

Čís. 827. 

Poučiti účastníky o opravných prostředcích v opatření nesporného ří
zení Se sice doporučuje, není všalí nutným. 

O(ozh. ze dne 28. prosince 1920, R I 1114/20.) 

V řízení o požadovaCÍm nároku dl'obných pachtýřů odmítl rek II r s ft i 
s o u d stížnost vlastníka jako opozděnou. N e j v y Š š í so u d nevyhověl 
rekursu vlastníka ,do odmítacího usnesení. 

D ů vod y: 

Ve stížnosti vyt$rká stěžovatel vadnost řízení, je1i'knž L1snese~í reku:·s: 
ního soudu neobsahovalo poučení o právních prostředcích, all! o Ihute 
k nim. Stížnost není ospravedlněna. Třeba že se odporučuje, aby k us~e
senÍ'm vydan}'ll v nesporném řízení, bylo připOjeno poučení' uvedeuťho 
~bsah;1 nelze v tom případě, nestalo-Ii se tak, pokládati řízení za vadné, 
jelikOŽ 'jednak není předpiSU zák?nuého, který bY' připojení takové_l;o p,0-
učení nařizoval jednak pak v CIS. patentu ze dne 9. srpna 1854, CIS. "OS 
ř. zák. '(§ 9-15) lhůty k opravným prostředkům jsou určitě uved<;nY a 
\'edIe §. 2 o'hě. zák nikdo se nemůže' vymlouvati na neznalost zak'llna 
řádně vyhlášeného. 

Čís. 828. 

Zákon o zajištění pUdy drobným pachtýřům ze dne 27. května 1919, 

čís 318 sb. z. a n. 
'Nevadí, užíval-Ii pachtýř, potřebúlici pozemku ku své výživě, k ně

kterým úkonům obdělávacim též osob zjednaných. 

(Rozh. ze dne 28. prosince 1920, R I 1121/20.) 

S o u od P r v é s t o I i c e zamítl I,ávrh pac!)týřův, by mu byly ]1achto
vané pozemkY přiřčeny do vlastnictví, ježto, jak sám ud~l, ne~bděláva! 
požadovaných pozemků sám, nýhrž mjatýr;r!. děln~ky, ,kdezto po,zadovac~ 
záko"n v § 3 p-řiznává n{lrok jen tomu pachtyn, jenz pozadovane pC'zemk) 
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obdělává sán" ~n~eb~,o~~~~~~~~~ť~~~~~;~~~~~~~~~~ ____ j sení zrušil a P o pachtý-řovč dále jednal 
a znovu rozhodl. D ů vod y: Z ustanovení § 3 zákona ze dne 27. května 
1919, čís. 318 sb. z. a n., dle něhož přísluší požadovací nárok jen pachtýři, 
kterÝ požadovaný pozemek sám nebo s rodínou obdělává, nelze vyvo-
zovati, že by si pachtýř k obdělávání požadovaného pozemku čeleď zjed-
nati a s ní nebo za pomo.ci její pracovati nemohl. To vysvítá již z toho, že 
zákon přiznává pachtýři nárok na 8 ha požadovaných pozemků, te·dy na 
takovou výměru pozemků, které by vůbec sám ani obdělávati nemohL 
Nároku nemá jen ten pachtýř, který se' 'sám o pozemek vúbec nestará. 
Požade·vatel, jak výpovědí jeho jest prokázáno, o. požadované pozemky 
se stará, takže nárok jeho ustanovením § 3 citov. zákona vylnučen není. 

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

Důvody: 

Vedle § 3 odstavec prvý zákona ze dne 27. května 1919, čís. 318 sb. z. 
a n. přísluší požadovací nárok ve smyslu §§ 1 a 2 tab oto zákona jen pach
týři, který sám nebo s rodinou obdělává požadovaný pozemek. Výklad, 
jako by pachtýř po případě členové jeho rodiny musili vlastníma rukama 
konati veš ker é hospodářské práce, k obdělávání pachtovaného· po
zemku potřebné, jest příliš úzký a odporuje úmyslu zákonodárcovu a 
duchu zákona. Mají! ovšem z dobrodiní dotčeného zákona býti vyloučeni 

. ti, kdož i bez pachtu mohou se uživiti, jimž zaměstnání zemiídělské jest 
pouze zaměstnáním vedlej;ším; naproti tomu mají výhod tímto zákoncm 
poskytovaných býti účastni všichni ti, jimž obdělávání pachtované půdy 
jest - alespoň z části - zdrojem výživy. Za předpokladu posléze vytče
ného nelze' odpírati právO' požadovací pac-htýřům, kteří, věnujíce své 
vlastní síly dle možnosti obdělávání pachtovaného pozemku nečiní tak 
v Ý lu č n ě, nýbrž k některým úkonům obdělacím užívají pomoci čeledi 
po případě i osob k iidr domácnosti nepatřících. Také o těchto pachtýřích 
lze :tvrditi, že ohděláw,jí sami (arci 'OIC samotni) lPacMova·né pozemky. Jina:k 
byl by vyloučen velký počet drobných pachtýřů, kteří, nemohouce pro 
své jinaké povolání výhradně se zabývati hospodařením na pachtovaných 
pozemcích, nebo jsouce bez vlastních potaM, hospodářského náčiní atd., 
po případě nemajÍCe des ta tečných lysických sil, přímo o·dkázáni jsou ;n 
pomoc jiných. V 'daném případě požadovatol tvrdil, že na pachtované 
louce ovšem ,ám nesekal, ale vlastnoručně pohrabával a jinak účasten byl, 
jako při odměřování louky k sečení, při sušení, sklí'zení, odváženÍ' a ukli
zení sena a též po všechna léta pachtu se svými domácími lidmi- - šva
krovou a synovcem - vlastních rukou práci vynakládal, by sklidil po
třebnou trávu a seno pro domácí zvířata; _ že taktéž při obdělávání ne
patrného kousku pole nucen byl účastniti se dohledu na konanou práci, 
obstarati semeno a býti po rnce synovci i dělníku konajícím polní práce; 
- kc.nečně že příjmy obročí jsou zcela nepatrné a že výtěžky pachtova
ných pozemkir jeho bídné postavení má býti zlepšeno. K·dyby (DmU tak 
hylo a kdyby zejména požadovatel potřeboval pachtovaných pozemki, 
ke své výživě, nebylo by dle toho, co výše uvedeno, lze vyloučiti jeho 
požadovací právO' dle § 3 o d s t a v e c p r v Ý požadovacího zákona. 
Pouhé tvrzení požadovatelovo_ ovšem nestačí, a proto jest výmk reKllrs-
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ního. soudu, že požadDvací nárok ,dle '§ 3 pož, zákona vyloučen n e II Í, 
v tomto určitém znění ukvapen}' a přenáhlen:{r. Dlužno' spíše především 
zjistiti správnost tvrzení p(}žadovatelova. S tohoto hlediska nelze poklá
dati za nesprávné, že bylo zamítavé usnesení prvního soudu zrušéno a 
nařízeno doplnění dosavadního. řízení, při němž bude ovšem nutno dbáti 
případných námitek zákonných zástupců vlastníka, kteři dosud slyšeni 
nebyli. 

Čí.s. 829. 

Pro posouzení otázky, zda žaloba byla vzata zpět před počátkem 
prvého rOkn, rozhodným jest okamžik, kdy podání, obSahUjící zpětvzetí 
žaloby, došlo do podatelny soudu. 

(Rozh. ze dne 28. prOSince 1920, R I 1151/20.) 

Prohlášeni žalobce, že béře žalobu zpět, došlo do podatelny proces
ního sondu prvé stolice několik minut před započetím prvého roku, k ně
muž žalovaný se dastavil; příslušnému kancelářskému oddělení bylo 
však dodáno· až po předsevzetí prvého roku. K r a j s k ý s o u d vzal 
usnesením podání o zpětvzetí žaloby na vědomí a doručil je žalovanému, 
pozdějším usnesením pak uložil k návrhu žalovaného ž.alobci náhradu 
útrat procesních. R. e k II r sní s o II d prvé usnesení změnil v ten rozum, 
že se prohlášení žalobce, že béře žalobu zpět, odmítá, druhé usnesení 
zrušil a uložil soudu prvé stolice, by, urče novou Ihu!1! k podání žalobní 
odpovědí, ve sporu dále po zákonu jednal. D u v od y: Podle § 2:?7 c. L s. 
smí žalobce bez souhlasu žalovaného upustiti od žaloby až do prvního 
roku a, nedostavil-li se žalovaný, i při tomto. Později a to do skončení 
ústního jednání smí tak učiniti pouze tehdy, vzdá-Ii se současně nároku 
žalobního. V tomto případě dóšlo písemné prohlášení, jímž žalobkyně brala 
žalobu zpět, k soudu po prvním roku. Tento okamžik je pro posuzování 
přípustnosti tohoto prohlášení rozhodný a nelze tu užHi ustanovení § 89 
org. zak., poněvadž žalobci nebyla ani zákonem ani soudem k upuštění od 
žaloby lhůta dána a plyne z povahy věci, že soudce, první rok řídící, muže 
přihlížeti jen k takovým po·dáním, která má při roku již po ruce. Za stavu 
věci, jak zde je, bylo by prohlášení strany žalUjící jen tehdy měln. právní 
význam, kdyby bylo bývalo podáno za souhlasu strany žalované, anebo 
kdyby se žalující strana byla žalobního nároku vzdala. Ježto však obsah 
příslušného podání těmto náležitostem nevyhovoval, bylo prOidášení 
o zpětvzeH žaloby právně bezúčinné. Poněvadž soud prvé stolice tak ne
učinil, nýbrž podání ono na vědomí vzal a odpůrci doručil, stěžuie SEstrana 
žalující právem do jeho usnesení, které je se zákonem (§ 237 c. ř. s.) 
v rozporu .. Proto bylo usnesení to změniti, prohlášení strany žalující, jímž 
Mře žalobu zpět, odmitnonti, a soud prvé stolice poukázati tak, jak se 
stalo. Zmšeni <pozdějšího ns<nese<ní ie .pou~ým dů,sledkem odmítnutí !lrohlá
šenÍ strany žalující, že béře žalobu zpět, a je tedy stížnost její i v tomto 
směru důvodna, - v důsledku čehož slušelo útraty spojené s podáním, 
jež toto usnesení vyřj<zova]o, ponechati jako náklady sporu vubec a vy
hraditi výrok o nich konečnému rczhodnutí. 

Ne j v y Š š í s o u cl obnovil obě usnesení prvého soudu. 
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y: 

Spiávně poukázal rekufsní souJ k tomu, že" pro posouzení otázky, zcJa 
zpttvzetí žaloby bez souhlasu žalovaného stale se před počát]{em prvního 
roku, tedy v čas (§ 237 c. ř. s.J, rozho·dným jest okamžik, kdy podúní, 
obsahující zpčtvzetí žaloby, došlo k soudn. Mylným však jest předpoklad 
rekursního soudu, že v tomto případě podání žalobce se zpětvzetím ža
loby došlo k s o u d II po prvním roku. Dle zprávy soudu procesního došlo 
dotyčné podání' jako expresní zásilka do podatelny, tedy k soudu, dne 
20. října 1920 v 8 II 10 m., tudíž pl" e d počátkem prvního reku na 8 h 
30 m. ustanoveného. Podání bylo označeno jako »naléhavé, k prvnimu 
roku dne 20. t. n1.«, mělo proto dle § 72 odstavec druhý jedno ř. i h n 8 d 
býti odevzdáno příslušnému kancelářskému oddělení a tímto soudci první 
rck řídícímu. Že se tak nestalo, nýbrž že podání teprve v 8 h 35 ;n. t. j. 
po prvním roku došlo do kancelářského oddělení, nemění nic na tom, že 
byla splnčna podmínka S 237 -odstavec prvý c. Ť. S., a nemůže b~Tti na 
újmu právům žalovaného z tohoto ustanovení zákona plynoucím. Právem 
tedy soud první- stoHce usnesením ze dne 20. října 1920, vzav zpětvzetí 
žaloby na vědomí, doručil pndání žalovanému a usnesením ze ,dne 30. 
ří-jna 1920 uložil žalobci k návrhu žalovaného náhradu útrat procesních, 
- a neprávcm soud rekursní, změniv první usnesení, o'dmítl prohlášení 
žalobk:~.rně, že bere žalobu zpět, a zrušil usncsení druhé. 

Čís. 830. 

Osvědčení čistě o b i e lí t i v n í h O ohrožení dobytí peněžité pohle
dávky nestačí k povoleni prozatímního opatření. OkolnOst, že odpůrce 
ohrožené strany jest stíhán žalobami a zdržuje se občas v cizině, není 
ohrožením, postačujícím, by povoleno bylo prozatímní opatření. 

(Rozh. ze dne 28. prosince 1920, 1, I 1156120.) 

s o II d p r v é s tol i c e povolil prozatimnÍ opatření ku zajištění pe
něžité pohledávky, ježto navrhovatel osvČ'dčil pohledávku, nebezpcčí Dak 
tím, že odpůrce byl stihán žalobami a dlel toho času v cizině. Rek II r sní 
s o II d zamítl návrh na povolení prozatimního 9patření. D ů V"o d y: 
V tomto případě jde o povolení prozatimního opatření k zajištění pellč~ 
žitého pohledávání po rozumu § 379 a násl. ex. ř. I když lze míti za to, 
že náruk, k jehož zaHštění navrhovatel domáhá se Dovolení' prozatirnního 
'opatření, jest dostatočně osvědčen, není zde druhé, nezbytné 1Jodmínky 
k povolení prozatímního opatření, totiž osvědčení nebezpečí po rozumu 
odstavce druhého § 379 ex. r-. Prozatimní opatření k zajištění pohledávek 
peněžitých má za účel zabrániti tomu, aby' budoucí exekuce pro pohle
dávky ty jed n á n í 111 dlužníka nebyla zmařena nebo značně ztížena. 
Pl"edpokládá tedy zákon pOdnikání se strany dlužníka, jež by mohlo miti 
v z{lpětí zmaření' nebo ztížení dobytnosti pohledávky, cOž třeba v ž d y 
také osvědčiti. V té pl"ičině uvedl navrhovatel, že odpůrce odvolal akkre
di:tivy II banky a že na ilěho podány 'byly II zemského civilního souJú 
v Praze 4 žaloby na celkový obnos 358.693 Kč 06 h a konečně že odplirce 
opustil Prahu a je za hranicemi republiky. Pokud se týče odvolání akkrc-
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ditivů, jež bslo osvědčeno, je to snad dflvndem ke vzniku pohledávky 
navrhovatele proti cdpúrci, nelze' však v činu tom shledávati ještě takové 
jednání, jímž by zmařena ncbo ztížena býti mohla příští exekuce právě 
k vydobytí to.hoto pollledávání. l(ovněž jell přcchodn~' pobyt v cizině, 

k němuž odpůrce jako obchodník exportní časem je nucen, l1cmúže dúvnd 
takov§r zalcžiti. Ale ani v tom, že na odpůrce podány jsou 4 žalobY -o cel
kem značn\r peníz, nelze ještě shkdávati nějak~r s ll'b jek t i vn í čin od
půrce, Ine-boť okol'Host ta:to není z:a1jisté ně-j,a'kým .jednáním obmys]nfm, 
jakéž má na mysli :~ 379 ex. ř., nejsouc celkem závislou na vMi odpůrce, 
a není tu tedy žádného čmu se 'strany jeho, jímž by chtěl zmařiti l1eb 
ohroziti nárok navrbe-vatele. Prozatimním opatřením nelze zajisté p{;
skytovati v§"hody jednotliv\'l11 věřitelúm na úkor druhirch, po.kud tu není 
zákonl1~rch podmínek povolení prozatimního o-patřenÍ. 

Ne j v y Š š í s o Ll d l1evyhcvěl dovolacímu rekursu. 

Důvody: 

Soud rekursní správně uvedl, že není zde podm·ínek § 379 cx; ř, pro 
povoJení navrženého prozatimního opatření. že tGtiž ze skutečností, 
ohroženou stranou osvědčentch, nevysvítá pravděpodobnost, že by od
púrce bel navrženóho prozatimního opatření zmařil neho. značnč stížil 
pohledávky, stranou ohroženo-u t.vrzené. Osvědčení ,čistě objektivníhO" 
ohrožellí dobytí peněžité pohledávky nestačí ·dle § 379 ex. ř. k povoleni 
prozatimního opatření. Osvědčiti dlužno, že ohrožení dob~ytí pohledávky 
mohlo by zpúsobeno bj'rti opatřeními, přcdscvzat}'111i dlužníkem o jeho 
jmění .. Aby opatl"cní tato byla obmyslnú, totiž aby směřovaht k ohrožen; 
uolrvtí pohledávky věřitelovy, není ovšem třeba; ale podmínkou pOVOleni 
prozatimního opatI-ení, jest, aby jednaní dlužnÍko.vo bylo zpúsobilé, zhcr
šiti rnajetkov}r stav dlužníkův vzhledem na pomer jeho k věřiteli, domá
hajícírrtu se l)Qvolenf prozatimního o-patření. Že by však odpůrce byl 
pfedsevzal jednání takové, nebo ze by pravděpcdobně mohl je předsc
vziH, nelze z osvědč,cn\TCh okolností usouditi. 

Čís. 831. 

Přihláška toho, kdo sice v 'posledním pořízení byl nazván dědicem, dle 
obsahu pOSledního pořízení jest však v pravdě odkazovníkelll, není dě
dickou přihláškou, a nemá ohledně ní místa řízení dle § 125 nesp. říz. 

(pozh. ze dne 28. prosincc 1920, R I 1157(20.) 

Zůstavitel ustanovil v posledním pořízení, ab:}l manželka jeho převzala 
jako -kupitelka jeho dům v jisté ceně, z níž měla pak vyplatiti. kažucTllu 
ze Hí dětÍ' jednu čtvrtinu a poslední čtvrtinu měla si ponechati jako spolu
dědička. K pozůstalosti přihlásila se pozl1stalá vdova z pnsledního poří
zení' a Dozústalé děti ze zákona. P o z li s tal o s t n í s ,0, II tl poukázal 
k návrhu vdovy děti ·dle § 125 nesp. říz. na pořad práva. I;: ek u r s n i 
s o u d LlsnesenÍ potvrdi1. 

N e i vy š š í s o II d napadené usnesení zmenil v ten zP"Ůsob, že návrh 
pozústaié vdovy zamítl, vsnesení prvého soudu zruši.1 a přikázal mu, by 
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pDkračoval v projednání pozllstalosti bez onledu na domnčí}' rozr0r mezi 
dědickými přihláškami. 

Důvody: 

Z obsahu ,posledního pořízení zltstavitelova vysvítá zřejmě že pozů
stalá vdova není v něm ustanovena dědičkou ve smyslu § 532' obč. zák., 
nýbrž jen odkazovnicí ve smyslu § 535 obě. zák., poněvadž poďle prvého 
odstavce posledního pořízení nemá jí připadnouti ani celá pozůstalost, ani 
určitá poměrná část celé pozů"talosti, nýbrž jen určitá hmotná věc, totiž 
dúm č. p. 132 s povinností, vyslov,enoU' v témž odstavci v příčině ceny 
domu tohoto. Okolnost, že pozústalá vdova nazvána tam jest spoluuě·· ' 
-dičkou, nerozhoduje, neboť pojmenování totD. jest vzhledem na ustanovení 
§§ 532 a 535 obě. zák. nesprávné. Za přihlášené děd i c e lze tedy po
kládati jen pozůstalé děti, nikoli též pozůstalou vdovu. Poněvadž však 
ve smyslu §§ 125 a 126 cis. patentu ze dne 9. srpna 1854, čís. 208 ř. zák. 
může býti řízení zahájeno a rozhodnuto jen tenkráte, když jest rozpor 
mezi přihláškami děd i c Ů v, a takového rozpcru zde není, souhlasr.á 
usnesení soudů nižších, pozůstalými dětmi v odpor vzatá, jsou zřejmě ne
zákonná. 

Čís. 832. 

Splnistěm pro závazky dráhy k náhradě dle §. 84 a 88 žel. dopr. ř. roz
hodným v otázce měny, jest místo určeni zásilky, 

Mej')inárodni úmluva o železniční dopravě nemá v Čsl. republice pia!. 
nosti. 

O\ozh. ze ·dne 28. prosince 1920, Rv I 605/20.) 

Jindřich P. ~aslal žalobci do Lublaně zboží, jež odevzdal za tím úče
lem dne 30. dnbna 1918 k dopravě ústecko teplické dráze ve stanici Te
plicích-Šanově. Žalobce zbožÍ nedošlo a domáhal se pro.to na zmíuěné 
·dráze zaplacení fakturované ceny v Kč. Pro c e sní s o udp r v é s t o
I i ce žalobě vyhověl. DÍl vod y: Zažalovaná pohledávka jest splatna 
v oblasti Čsl. státu, poněvadž žalovaná dráha má zde své sídlo, jež jest 
po;kládati dle čl. 324 obch. zák. za splniště jejího závazku, plynoucího 
z nákladního listu. Dlužno proto plniti závazek v měně československé 
(§ 6.zákona ze dne 10. dubna 1919, čfs. 187 sb. z. a n.). V odvolacím řízení 
navrhla žalovaná, aby byla uznána 'povinnou plniti zažalovaný peníz' 
v měně jihoslovanské. O d vol a c í s o II d rozsudek potvrdil. D Ů vod y: 
Jest nerozhodno, kde jest splniště nákladní smlouvy. Nebo! uplatňovaný 
nároik 'Ua náhmdu škody po ,případě pov>nnost k náhradě škody nejsou' 
stanoveny v nákladní smlouvě, nýbrž v § 84 dopr. ř. žel.; splniště tohoto 
náhradního závazku není tedy závislým na smlouvě nákladní. Ohledně 
splniště tohoto závazku nedošlo k ujednání, nelze ani dle povahy věci ani 
dle úmyslu smluvnikir usuzovati na určité splntště, proto platí dle čl. 324, 
odstavec. druhý, ohch. zák. Teplice jakožto místo sídla žalované za splniště. 
Právem tedy použito § 6 zákona ze dne 1.0. dubna 1919, čís. 187 sb. z. a n .. 

Ne j v y Š š í s o u d uznal žalovanou povinnou plniti ve měně jiho
slovanské. 
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Důvody: 

Především dlužno vytknouti, že na sporný případ nelze použHi mezi
národní úmluvy o dopravě zboží po železnicích ze dne 14. října 1890, 
čís. 186 ř. zák. z roku 1892, poněvadž nové státy, na pudě b~'valého ra
kousko-uherského mccnářství se utvořivší, zejména republika Českoslo
venská k této úmluvě dosud nepřistoupily. Plati proto ustanovení želez-

. ničního dopravního řádu ze dne 11. listopadu 1909, čís. 172 ř. zák. Zboží, 
jež Jindřich P. dne 30. dubna 19'18 ze stanice Teplice-Šanov žaj(}vaué 
dráhy jako rychlozhožÍ do Lublaně žalobci zaslal, mělo, jak nesporno, 
v L u li I a n i žalobci býti odevzdáno. účelem nákladní smlouvy jest do
prava zbOŽÍ na lnísto určeni a odevzdání jeho osobě, která v nákladním 
listě jako příjemce jest označena. Proto také § 76 žel. dopr. ř. stauoví po
vinnost železnice odevzdati příjemci na místě d"dacím nákladní list a 
zboží po zap.lacení pohledávek, nákladní smlouvou založených, a po 
stvrzení' přijetí. Tato ,povinnost jest pro ná!k1:aid[lf smloulvu PiOdsitatnou. Te
prve tím, že zboží na mí-s,to dodací (místo určení) 'se' dopraví a tam pří
jemci odevzdá, jest nákladní smlouva splněna, dle povahy obch"du a dle 
úmyslu smluvníkú dlužno tedy za sp1nišctě smlouvy nákladní pokládati 
místo dodací (místo určení) v nákladním listě uvedené (čl. 324 odstavec 
prvý ob ch. zák.). V daném případě byla tudíž Lublaň pro. žalovano.u splní
štčm smlouvy nákladní. Zboží však do Lublaně nedošlo, ztrativši se za 
dopravy, nákladní smlouva nebyla splnena a žalobce domáhá se proto 
dle §§ 84 a 88 žel. dopr. ř. náhrady za ztrátu zboží. Nelze za správný po
klácdati názor soudu odvolací'ho, že pro otázku splniště náhradní p'Ovin
nosti žalované železnice jest splniště nákladní smlouvy naprosto neroz
hQdnSrm, ježto prir povinnost žalované k náhradě jest upravena m i lil o 
smlouvu nákladní. Strany, uzavírají,ce smlouvu nákladní, podrobují se 
mlčky všem ustanovením železničního, řádu dopravního. Nárok na ná
hradu za ztrátu zboží podle §§ 84 a 88 žel. dopr. ř. nastupuje na místo 
nároku na plnění podle smlouvy nákla,dní; nelze jej odděliti, od smlouvy 
nákladní, ježto bez platné nákladní smlouvy nebyl by vznikl. Je tedy 
zcela přirazeno, že dle povahy věci a dle úmyslu stran v daném případě 
za splniště náhmdní povinnosti žalované pokládati jest taktéž. Lublaú. 
K'dyž tomu tak jest, jso.u pro otázku, v jaké měně žalovaná dráha má 
dáti náhradu za ztrátu, rozhodujícími ustanovení čl. 336 ob ch. zák. a § 905 
obč. zák. Podle těchto však žalobce nemÍJže žádati zaplacení zažalova
n-.s'rch náhradních částek ve měně česk'oslovenské, nýbrž op,ouze ve měně 
j;hoslovanské, nastoupivší v Luh~ani -i"aJklo s,plnišH na mrsto měny rakousko_ 
uherské, ve kteté vznikla žalo.bcova pohledávka. Opačný názor nižších 
soudl! jest mylným. Proti tomu nelze ničeho odvoditi ze znění § 88 žel. 
dopl'. ř., vedle něhož má býti nahrazena obecná cena, již mělo zboží téhož 
druhu a lakosti na místě odeslání v době, kdy k přepravě bylo přijato. 

J kdyby žalovaná ihned po, oznámení ztráty byla žalobci nahradila škodu, 
tenkrát v rakousko-uherských' korunách splatn[}u, nebyl by mohJ ža
lobce později v Lublaui přeměniti vyplacený peníz v koruny českoslo
venské, nýbrž pouze v pia ticHa měny jihoslovanské. 

Civilnl rOlhodnutl U. 48 
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Nezpůsobilostí míní § 1315 obě. zák. vlastnost trvalou. Ojedínělý případ 
brnbénedbalosti, zvláště udál-lí se za okolností mimořádných, nestači. 

(Rozh. ze dne 28. prosince 1920, Rv I 631/20.) 

Žalohce utrpěl úraz tím, že kone, zapřažené do vozu žalovaného a ří
zené jeho kočím, uleknuvše se vozu elektrické dráhy, se splašili a narazilL 
na vůz žalobcův, a domáhal se náhrady škody jednak na majitelí povozu, 
jednak na kočím. Procesní sou,d prvé stolice uznal nárok po 
právu pouze proti koČímu, o dv o I a c i s o u d též proti majiteli povozu. 
D ů vod y: Dle § 1315 obč. zák. ve znění třetí dlIčí novely ručí ten, kdo 
používá nezpúsobilé osoby k o,bstarávání svých záležitostí, vůbec za 
škodu, kterou tato osoba v této vlastnosti způsobila třetímu. Podle sdě
lení min. sprav. ve věstníku ze dne 22. března 1916 na stránce 119 zo
střila III. dílčí novela ručení v zájmu obchodu potud, že zaměstnavatel 
ru'čí za nezpůsobilost osoby, jejíchž služeb používá, i v tom případě, když 
mu tato nezpúsobilost nebyla nebo nemusela býti známa v době zjednání 
této osoby, a ručí i v tom případě, když nestíh:'t žádné zavinění ani po
mocnou osobu při jednání, jež způsobilo škodu, ani, zaměstnavatele při 
výběru, z jednání této osoby, jen kodyž škoda byla způsobena »v této 
vlastnosti«, 1. j. při výkonu pro zaměstnavatele a nikooliv pouze u příle
žitostí toMto výkonu a k,dyž příčinou škody jest ne1'púsobilost osoby, 
když tedy nastala škoda tímto nedostatkem způsobilosti. Že druhý žalo
vaný, jak se ukázalo, jest nezpůsobilým a že žalobcova škoda vznikla 
pouze tímto nedostatkem způsobi,Josti druhého ža10vaného, k řízení mla
dých koní ve chvíli; kody se setkali s motorovým vozem 'elektrické dráhy 
pouliční, usoudil prvý soud právem z prokázaných okolností. Pak ale měl 
mimo druhého žalovaného podle § 1315 obč. zák. uznati, že také prvý ža
lovaný ručí žalobci za škodu, která mu tím vzešla. 

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

DiIvody: 

Soud odvolací neprávem pokládá -druhého žalovaného za nezpůsobi
lého ve ·smyslu § 1315 obč. zák., nebot ze skutkových zjištění soudu pro
cesního prvé stolice, jež soud odvolací beze změny převzal, nic nevy
svítá, z čeho by mohlo býti usuzováno na takovou nezpůsobilost druhého 
žalovaného. Dne 11. dubna 1919 dopustil se ovšem hrubé uedbalosti jako 
kočí, ale byl to jediný zjištěný případ a stal se za okolností mimořádných; 
nezpůsobilostí dle § 1315 obč. zák. sluší však rozuměti trvalou vlashlOst 
zřízencovu, záležejkí buď v nedostatku potřebných znalostí praktických, 
nebo ve vadno.sti povahy, následkem kteréžto vlastnosti zřízenec jest ne
schopen, obstarávati práce, k nimž jest ustanoven. 

Čis.834. 

POdpis všech tři svědků s dodatkem jako svědek posledni vůle je pod
mínkou platnosti posledniho pořízeni. 
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----------O-neplatnosti poSlední vůle rozhodUje se vi,wj, v řízení §po.rném, nechfsi 
vytýká se neplatnost pro nedostatek. obřadnýCh náležitosii,či z jiného 
důvodu.. . . 

Ve sporu lze uplatňovati neplatnost posledníhO pořízení i z jiných ještě 
. důvodů, než upl;ltňovány byly v dzení pozůstalostním. 

(I~ozh. ze due 28. prosince 1920,Rv I 636,20.) 

V pozl!stalostním řizení vytkla zákonuá dědička závěti zcela povšechně, 
že není jistých předpokladú pro její platno.st, načež ji pozůstalostní soud 
poukázal na pořad práva. V řízení před procesním. soudem prvé stolice 
uplatňovala pak žalobkyně mimo jiné, že svědkové nepodepsali se na zá
věti jako svědkové poslední vůle, z kterého·žto důvodu s o udp r v é 
s tol i c e též žalobě vyhověl a prohlásil ~ávěť neplatnou. O d vol a c í 
s o u d rozsudek. potvrdil. D ů vod y: Odvolání spatřuje zmatečnost ří· 
zení v tem, že prvý soud vyslovil neplatnost poslední vůle pro vady, jež 
nebyly uplatňová1lYlni při projednávání pozůstalosti, ani ~". do podání 
znaleckého posudku, a přímo do očí bijí, že totiž svědkové nepodeps.aii 
poslední vůli s dodatkem »jako svědkové testamentnk V tomto směru 
sluší k tomu poukázati, že žalobkyně připroje,dnání pozůstalosti povšechne 
vytkla, že není tu jistých předpokladiI pro platnost .závěti, že dále usne
sení pozůstalostního soudu podle § 126 nesp. říz. přikazuje pouze žalob
kyni roli žalobn!, auiž se vyslovilo o pravosti nebo platnosti závěti. § 126 
nesp. říz. neobsahuje ustanovení, že pouze rozhodnutí o vnitřních vadách 
po'sledních pořízení náležejí na pořad prava, napro'!i tomu rozhodnutí 
o vadách vnějších že příslušejí soudci projednávajícímu; třeba tudilO 
straně, jež 'byla o,dkáiána na pořad p'ráva, ph~nati právo, by brala ve 
sporu závěť v odpor .1' kterýchkOliv důvodů, nehoť zákon, obzvláště 
§ 126 nesp. říz. neobsahuje v tomto směru žádného ·omezeni. Nebylo proto 
lze spatřovati zmatečnost podle. § 477 ČÍs. 6 c. ř. s. v tom, že prvÝ soud 
vyslovil neplatnost závěti z teho důvodu, že svědkové závěti jí vadně 
podepsali. Právní moc usneseni pozůstalostního soudu nepřekážela pře
zko,umání závěti, pokud jde o vnější vady tím méně, že tGto usnesení, jak 
svrchu uvedeno, rozhoduje p o u z e o tom, které ze sporných stran pří
sluší úloha žalobce. Ani po stránce právní nebyla věc posouzena ne
správně. Právem shledal prvý sond neplatnost poslodní vůle v tom, že 
závěť, již zůstavitelka sama podepsala, byla podepsána třemi svědky bez 
dodatku poukazujícího k. jich vlastnosti jako svědH poslední vůle. No.. 
velovaný § 579 obč. zák. obsahuje proti dřívějšímu znění tohoto § kate
g.orickéu:stallO'vení, že svědkové »m 1] S j, po·depsati poslední virh s dodat
kem, poukazujíc.ím k jich vlastnosti jako svbdoků. Třeba tudíž ve smyslu 
§ 601 obč. zák. míti za to, že 'opomenutí tohoto výslovného fmmálního 
předpisu má za nás.j,edl8k neplatnost posledního poHzení. 

N e j v y Š š 1 s ,0' 1] d nevyhověl dovolání. 

l'f,vo(jy: 

Zmatečnost podle § 477 čís. 6 a § 503 čís. 1 c. ř. s. spatřuje žalovaná 
v tom, že odvolacl soud f.Ozsudkem v odpor vzatým rozhodlo věci, jež 
dle jejího mínění nenáleží. na poř"d práva a o níž mělo, jak ona tvrdí, býti 

.,' 
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rozhodnuto v řízení pozůstalostním, tedy v řízení mimosporném. Mínění 
dovolatelčino, že o dotyčné právní otázce mů:že hý ti rozhodnuto pouze 
v nesporném řízení soudcem, pozůstalost projednávajícím, a nikoli po
řadem práva, jest mylné, nebof podle § 1 cis. patentu zed'ne 9. srpna, 1854, 
čís. 208 ř. zák. řízení mimosporné jest přípustno jen potud, pokud zakony 
to nařizují v žádném' zákoně však není vysloveno, že v rnimosporném 
řízení má býti rozhodováno o oné otázce; naopak pOdle §§ 123, 125 a_126 
uvedeného cis. patentu z roku 1854 pozůstalostní soudce jest v případě 
dědických přihlášek, zakládaiících se na testamc'wteclI a odporujících sobě, 
po-vinen, odkázati toho kterého účastníka na pořad práva bez ohledu na 
to, zdali neplatnost poslední vůle uplatňována jest z důvodu věcného nebo 
iormálního. Dovolání žalované z důvodů § 503 čis. 1 a 4, správně ien z dů
vodu zmatečnosti podle § 503 ČíS.·1 c. ř. s. a § 477 čís. 6 c. ř. s., je tudíž 
neoprávněno také, pokud žalovaná brOjí proti tomu, že soud odvolací 
rozsudkem v odpor vzatým rozhodlo otázce neplatnosti závěti pro ior
mální vadu, záležející v tom, že podpisy svědků na závěti nevyhovují 
předpisu § 579 obč. zák. 2:alobkyně ovšem neuplatňovala hned v žalobě, 
že poslední vůle není -o,patřena podpisy svědků podle § 579 obč. zák., ale 
uónila tak později a to ještě před ukončením ústního přelíčení v prvé 
stolici a tato změna žaloby byla připuštěna. Dovclatelka tvrdí, že žalob
kyně při projednávání pozůstalosti zastupovala jen stanovisko, že poslední 
pořízení neplatno jest proto" poněvadž zůstavitelka v době zřízen, jeho 
nebyla úplně při smyslech; ale tomu tak není, neboť podle spisů pozÍlsta
lostních žalobkyně výslovně prohlásila při projednávání pozůstalosti, že 
tu asi není jistých předpokladů pro platnost závěti. Ostatně není samo 
sebou nepřípustno, uplatňovati ve sporu důvod neplatnosti závěti, který 
při projednávání pozůstalosti uplatňován nebyl; vždy! podle prvé věty 
§ 823 obč. zák. může i po vydání odevzdací listiny osoba, která tvrdí, 
že má lepší nebo rovné dědické právo, vystoupiti proti držiteli pozůsta
losti žalohC\u o její vydání nebo rozdělení. Pokud- konečně žalovaná spa
třuje dovolací důvod § 503 čís. 4 c. ř. s. v tom, že soud odvolací prohlásil 
poslední. vůli vadnou ;vzhledem k ustanovení § 579 a tedy podle § 601 
obč. zák. neplatnou, sluší. mínění soudu odvolacího prohlásiti správným 
a náležitě odůvo·dněným. Dle §§ 579 a 601 obč. zák. totiž musí t [. i svěd, 
kové podepsati se jako s v ě cl c i poslední vůle, sice závěť jest neplatna. 
V poslední větě závěti jest zmínka jen o pcdpisu dvou dožádaných svědkú 
a podepsány jsou sice t ř j osoby, ale bez jakéhokoli dodatku; i kdyby 
tedy mělo se za to, že dvě z nich podepsaly se jaka svědkové VOislední 
-JÍlle ve smysLu onéposlcdní závěti, 'nelze to, nikterak 'lJředp,o!kládati 
o osobě třetí. 

Čís. 835. 

Obnova pachtu (Zákon ze dne 30. října 1919, čÍs. 593 sb. z. a n.). 
I\ratší lhůty § 575 c. ř. s. plati i ve sporech o žalobě drobného pach

týře proti propachtovateli na odevzdání pozemku na prOdlouženou dobu 
pachtovm. 

(Rozh. ze dne 28. prosince 1920, Rv I 795120.) 
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Oba nižší soudy rozhodly věcně o žalobě, jíž domáhal se pachtýř jed
nak, by bylo uznáno právem, že pachtovní poměr mezi spornými stra
nami trvá ohledně opropaohtované-ho pozemkll i -pro rok 1920, jednak, by 
by,lo vysloveno, že propachtovatelé jsou povinni to uznati a pozemek 
mu odevzdati. Do rozsudku odvolacího soudu pndal žalobce devátý den 
po doručení ro-zsudku dovolání, jež Ne j v y Š š í s o u d odmítl. 

Odmítnutí de volání jest odůvodněno tím, že bylo pú,dáno ovo",děn' 
(§ 507 c. ř. s.). Žaloba -lest dle znění žádosti po jeiím -dop'lnění při ústním 
ličení žalobou o plnění; návrh v žalobní prosbě obsažený, by bylo uznáno 
právem, že pachtovní poměr mezi stranami trvá i Pf{) rok 1920 po právu, 
nečiní ji žalobou určovací, jelikož ""rUDce dále žádá, aby bylo vysloveno, 
Žl;! ,ža'j·ovaní jsou 'povinni tn 'uznati,- a pO'Zlernek mu odevzdati, a, jeli'k,ož vy
nesení takové',,::. Q-dsuzujícího výroku předpokládá, že soud dospěl dříve 
k úsudku, že pachtovní poměr trvá po právu i pr-o rok 1920. Obsah prvé 
věty žalobní prosby, jejíž zodpovědění jest předpokladem pro rozhodnutí 
o druhé větě žalobního návrhu, není tedy způsobilým přivo:diti změnu 
právní prosby žaloby, jež, domáhaííc se výroku, aby byl žalobci poze
mek odevz-dán, jest žalobou o plnění. Je-li tomu tak, vzniká otázka, zda-Ii 
v řízení o takovéto žalobě platí pr-G opravné prostředky zkrácené lhůty 
§ 575 c. ř. s. Jest nepochybno, že pachtýř, jenž s propachtovatelem vede 
spor za tím účelem, by byl tento uznán povinným odevzdati munelllG
vitost, kterou mu smlouvou dal do pachtu (§ 1096 obč. zák.), jestpovincn 
při podání opravn.í'ch prostředků říditi se přtdpisem § 575 c. ř. s. V pří
padě, -o nějž tuto jde, přísluší zajisté p-achtýři, ohJásivšímu vedle § 1 zá
kena ze dne 30, října 1919, čís, 593 sb. z. ano nárok na obnovupachtn 
prQpaohtovateli, který zatím pozemek -dal dlO pa-chtu ji!t1ému, _prá-vo podati' 
řa!-cbu -na odevzdání nemovitosti' pr-o-tip-rop-aclhtovateli, jenž prak i žá<losti 
pachtýřově na obnovu pachtu nepodal námitek ve smyslu § 11 cit. zákona. 
Jde tu v podstatě o tutéž věc. jako v případě prvém. V obou přípa-dech 
se jedná o odevzdání poozemku daného_ do pachtu smlouvou (§ 1096 obč. 
zák.), je'n že ve pří-padě druhémpřistl1'puje k tomu, že pwďloužení, llokl1'd 
se týče obnova pachtu na další rok děje se mocí zákona; poněvadž pak 
z povahy věci plyne, že j zde věc je stejně naléhavou a pilnou, jako když 
jele o splnění smlouvy dle § 1096 obč. zák., a poněvadž nutkavost věci. 
žádající vyřízení co nejrychleÍ'šího, byla zákonodárným důvodem pro usta
novení kratších lhůt ve' sporech, takovýchto, dlužno z toho souditi, že 
předpis§ 575 C. ř. s.platí i ve. sporech, j-imž za: základ sl-ouží žaloba na 
,o}devzdání! pozemku následkem obnovy pachtu dle· § 1 zákona ze dne 
30. října 1919, čís. 593 sb. Z. a n. 

Čís. 836. 

Zužitkováui trávy v silničních příkopeCh jest předmětem soukromo
právního obchodu. 

Tím, že smlouva nižšiho veřejnoprávního svazu podrobellaiest schvá-
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lení nadřízeného veřejllOprávrtiho svazu, nestává se" smlouvou veřelno
právní. 

Okresní silniční výbor nemá procesní způs()bilos!i. 

(Rozh. ze dne 28. prosince 1920, R II 385/20.) 

Žalobcové domáhali se na Moravě na žalovaném okresním silničním 
výboru uznání, že Hm :přísluší .'Orávo, užívati trávy v 'částeeh silničnfch 
příkopů a opírali nárok svůj' o smlouvu pokud se týče o vydržení vÍCe 
nežli 40leté. Pro c e s II í s o udp r v é s t o I i c e žalobě vyhověl. O d
vol a c í s o u d zrušH rozsudek i řízení jemu předcházevší jaků zma
tečné a ž,,;lcbu odmítl. D ů vod y: Zalobu bylo odmítnouti ze dvou dů
vodů: 1. Zalovaný silniční výbor nemá způsobilosti státi k soudu (§ 1 
c. ř. s.). Není! »okresní silniční výbor« nositelem práv majetkových; pod
mětem práv" o ně'ž tu jde, jest pouze »konkurenční okres« neboli »sUni6ní 
konkurenční ok'res«, }~silniční okrcs« nebo »okresní silniční fOl1d« (§§ n, 
33,42,56 zem. zákona ze ,dne 30. září 1877, čís. 38 z. zák.). Pouze ckresní 
silniční lond jest nositelem práv majetkových, ů něž tu jde (§§ 1214 15. 
21, 23 cit. zák.). Zalovaný silnični výbor jest pouze mgánem jminí ime~ 
novaného· silničního fondu a jeho právcmoc určena jest přesně zákonem 
(§§ 26, 33, 38, 39, 43, 45, 56, 57 cit. zák.). Právě takovým orgánem jest 
)}místní školni rada{{ vůči školní obci, nebo »k'ostelní konkurenční výbor« 
vůči kostelní konkurenci nebo »zemský výbor« vůči zemi. Dle zákona 
obdrží členové ckresního silničního výboru náhradu za služební úkony 
z okresního silničního fondu. Bylo tudíž žalobu říditi na »silniční fond" 
nebo »silničnÍ okres{{, »sHniční konkurenční okres{{ nebo »okresní konkn
mnci«, nikoHv yšak na správuí orgán této právn:'Cké osobý (sr. Ol. 
Ungerčls. 7475, 3911 opáčně 315.). 

2. Kromětoh'O věc, o niž tu jde, nenáleží ani na pořad práva(§ 477 
čís. 6 c. ř. s,). Strana žalUjící tvpdí, že jí' ·náleží právo užívati trávy ~ pří
kopech okresních silnic a sice na, zákla'dě smluv a 40letého výkonu (vy
držení), a domáhá se na řádnélh soudě zjištění oprávnění toho. Leč scudy 
nejsou povolány, by rozhodovaly o této žádosti. O tom, "da tato užívací 
právajso,U povahy soukromo- či veřejnoprávní, nerozhoduje právní dů
vod (smlouva, vy,držení), ježto tyto právní důvody vyskytují se' též 
v právu veřejném, nýbrž výlučně povaha oněch objektivních předpisů, 
jež právo, o něž tu jde, upravují. V případě tomto přiqhá:zej'í v úvahu: 
zem. z.ákon ze dne 31. prosince 1874, čís. 5 z. zák. (~§ 1, 3, 6, 29, 30), dále 
zem. zákon zedne30. září 1877, čís. 38 z; zák. ,(§§ 5, 9,27, 32, 39) a zem. 
zákon ze dne 7. úneni 1886, čís. 20 z. zák. (čl. 11.). Z předpisů těchto vy
plývá. »Smlouvou:«' inůže -hýti ta:kové trvaM ,užívací 'právo ipovolel1 o POUlze, 
svolí-li k tomu zemský vý,bor C~ 32 zák,) a přece »země" není vlastnicí 
okresních silnic. Z toho plyne, že takovouto »)smlouvou{{ zalcžené práv'o 

. strany není ani právem pachtovním ani služebností aniž jiným právem 
soukromým. Okresní silniční výbor nebyl nijak sám o, sobě oprávněn, by 
bez svolení zemského výbOru takové prá'Vo udílel. ZalujíCí pak ani netvrdí, 
že by jí zemský výbor byl takové užívací právo udělil. Ve skutečnosti 
(i kdyby bylo došlo ok takové smlbUvě ·pO' php'Vdě kdyby bývalo právo 
vydrženo) nešlo. by o soukromcprávní oprávnění, nýbrž o úžívací právo 
rázu 'veřejn-otJrávního~ o »lvýšená obecná' užívaCí práva«, o jichž obsahu 

751:1:. 

rOihi>dovati Jest úřadům správním: Především ustanovují .§~, I, 3, 6 eem. 
zákona ze dne 31. prosinee'1878, čís. 5 z. zák., že silniční příkopy a svahY' 
silnic jsou částmi silničního tělesa a že právě tak, jako ostatní .části ,sil_ 
nice, pOdléhají dow,ru a správě orgánů silniční správy. Totéž platí o stro
movÍ, pěstovaném na· silnici ·neb podél silnice a rovněž' o trávě v' pNkc>'" 
pech. Dle § 9 zem, iákona ze dne 30. září 1877, čís. 38 z. zák. náieží vy
sazování a udržování' stromů, pokud nejsGu vysázeny na, silnici samé, 
místním obcím nebo velkostatkářúm, jichž územúm silnice probíhá,začež 
Lm ·zákon' poskytuje užívání str.o;111ů. Ovšem vyžaduje zákon k tomu, by. 
haluze směly se osekati, nebo stromy skáceti nebo vykopati, svolení sil
ničního výbcru. Z toho plyne, že všechna užívací práva na tělese silnič~ 
ním jsou rázu veřejnoprávního, jež mohou býti příslušným orgánem udě
lenaa odvolána. Ve všech těchto, případech přicházejí v úvahu pouhá 
opatření silniční -správy, jež mohou býti brána v 'Odpor cestou správ-ní 
(§ 39 zákona ze dne 30. září 1877, čís. 38 z. zák.). Na tom nemění ničebo, 
že pOVOlení k užívání trávy bylo uděleno ve formě »sm!ouvy{{ ~pacht, 
služebnost), nebol užívací práva. na veřejném tělese silničním jso,u zvláštní 
veřejná užívací práva, -k iichž ochraně jsou povolány pouze úřady správní. 
Smlouvy o používání trávy neb ovoce na veřejných sHnicích jsou sice 
v jistém směru soukromoprávního rázu, pokud setýkajízvlášíních práv 
užívacích. Leč práva ·z nich cdv,o,zovaná, pokuď mají zal'ožiti oprávnění 
na samotném tělese silničním (žetí trávy, česání ovoce atd.) podléhají moci 
sHni6nípvlic,e (sr. Bud'winski A 7431 a 10.076, Otto' Mayer: Verwa1tungs
rech II. vYd., lL svaz., str. 123, 136, 168, 175, lio!:zel v Mischler-Ulhrich 
StaatsworlerbU1c:h IV. str. 957 a liawelka: Recht an 6ffentlichen Wegén,. 
str. 64, 138). 

N e j vy š š í s o u d nevyhověl stížnosti. 

Důvody: 

Odvolací soud zr,ušil rozsudek pmeesnfh,Q soudu ,prvé stolice i s·před
chozím řízením pro zmatečnost a odmítl žalobu jednak proto, že žalované 
straně nedostává se procesní způsobilosti, jeduak vroto, že jedná se 'O věc, 
nepatřící na pořad práva. Tento postup o·dvolacího soudu trpÍ nedůsled
ností. Byl-li odvolací soud právního; názoru, že věc nepatří na pvřad práva, 
měl obmeziti se na tento výrok a vysloviti důsledek, z toho vyplývající. 
Otázka procesní způsobilosti žalované strany měla zůstati nepovšimnu
tou, patříc, jako 'Ostatní otázky případu, dle vlastního, názcru odvolacího 
soudu ku kogniciúřadů správních. Dlužno proto v prvé řadě zabývati se 
otázkou přípustnosti pořa,du· práva. Po této stránce nesdílí nejv.Yšší soud 
právního názoru soudu o,dvolacíl)o. p'rávo, bráti trávu ze silničnich pří, 
kopův Opírá žalující strana jednak o smlouvu, jednak o vydržení. Jedná 
S~ tudíž především o to, zda tvrzenou úmluvu dlužno posuzovati jakožto 
úmluvu soukrottloprávní, či úmluvu patřící k právu veřejnému. V onom 
případě byli by řádní sD,udové, v tomto příp~dě byly by úřady správuí 
povolány, rozhodovati o jsoucnosti a důsledcích úmluvy. Dle tolto, jak 
tato otázka bude zodpověděna, rozřeší se i další ·otázka, zda právo, užívati 
trávy v silničních příkopech, jest předmětem držby a tudíž i vydržeuÍ, 
Nebo!, jestli právo to; způsobilým předmětem soukromo,právníich smluv 
a tím ipředmětern soukromoprávníhO .obchodu, jest i způsobilým před-
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mětem držby, najniF,paK ďrzby vyďržec.í\l;~"rrOlJc.zaK.), Uvažuje" iini: 
něné z4kladní otázce dospěl nejvyšší soud ku právnímu úsudku, že zužit' 
kování trávy na silni~ním příkopě jest předmětem soukromoprávniho ob
chodu, O tom, že silniční příkopy jsou objekty, příslušnými k silnici, ne
může ovšem dle povahy věci,a výslovného předpisu § 1, odstavce druhého 
řádu silniční policie (zemský zákon ze dne 31. prosince 1874, čís, 5 z, zák. 
na roJ<: 1875) býti té nejmenší pochybnosti a nepochybno tudíž, že i sil
niční' příkopy jsou statk<:m veřejným, Nicméně důležitým zůstává rozdíl 
mezi silnicí samou a silničními příkopy a právě tento rozdíl jest zdc roz
hodným, Silnice sama jest určena a slouží obecnému užívání, braní trávy 
ze silničního příkopu jest z obecného užívání vyloučeno, To plyne z § 2 
~ádu policie silniční, jímž vyslovenq, že nikdo nesmí o své újmě sbírati 
V silničnich příkopech trávu, tam rostcllcf. Tím řečeno jednak, že brani 
trávy ze silničních příkopů uepatří k obecnému užívání silnice a neni 
tudíž každému dovoleno, jednak, že užívání trávy musí se 'Opírati ozvláštni 
právní důvod. Tímto poznatkem dostává se otázce, již zde náleží řešiti, 
nové, užší formulace, Jde ,o, to, zdali řečený zvláštní důvod, opravň"jící 
ku bmní trávy ,ze sÍ'lničn,oh .příkopů, dlu'žno prostě proto, že tráva jest 
užitkem ze silničního 'Objektu, považovati za nabývací důvod subjektiv
níhopráva veř'ejného, člli nic, K: této otáz,e nutno dáti odpověď zá'Pornou,' 
Nezáleží arciť na tom, v jaké zevní roucho řečenir nabývací důvod byl 
přiod,ěn, najmě, zda 'Přioděn ',byl v zevnl roucho některého bývalého dil
vodu, vyhraněného v schematu nabývacích důvodů soukromoprávních. 
Vždyf v podobné zevní roucho přiodívají se namnoze i veřejnoprávní dů
vody nabývací a jako jinde tak i zde nerozhoduje slupka, nýbrž jádro 
věcL Ale právě tak nezávažnou jest i okolnost, zdali ku smlouvě, již za
dáno bylo právo ku braní trávy, jest snad třeba schválení nadřízeného 
veřejnnprávního. svazu. Tím, že S'oukromoprávní disposice nižšího veřejno
právního svazu podrobeny jsou schválení nadřízeného veřejnoprávního 
svazu, na jejich sO'ukromopráv1ním rázu ničehO' se' Inemění, tím vyjáclře_n~) 
jest jen tolik, že vůle jednoho smluvnlka musí, má-li býti právotvornou, 
doplněna býti so,uhlasem orgánu dozorčího, Nelzef o tom pochybovati, že 
sm::houvy o zápů}čk,u neh 10 zd:Zf~'ní ne1bo zastavení věcí, patř"fcÍ'ch kul kme
n'Ovému statku nebo kmenovému jmění obce nebo jejích ústavů nepozbi-
vají své soukromoprávní povahy proto, že pOdrobeny jSOoI1 vyššímu schvá
lenL, Positivním dokladem hájeného zde stanoviska jest ustanovení § 867 
obč, zák, Neposkytuje-li tudíž spolehlivé opory pro r.Q;zřešení otázky 
o sobě ani okolnost, že jedná se o smlouvu, ani okolnost, že smlouva ta
ková podmíněna jest snad vyšším schválením, nutno, pátrati po dalších 
p'oznatcloh, jež vedly by tkli kýženému cuL Takovýmto pozmatkemjest 
vystižení znaku, vyhraňujícího poměry soukromoprávní oproti poměnlm 
veřejnoprávním, hledíc ku vniterní povaze těch i oněch poměrů, Rozhra
ničujícím mezníkem není tu o",šem o sobě okolnost, že proti jednotliVCi 
stojí svaz veřejnoprávnÍ, MohoThf i veřejnoprávní svazy, vyvíiejíce hospc
dářs'kou činnost, stýka:U se jak vesll,olek, tak i s. jedinCÍ ma ,poli vzť"hů 
ryze ,soukromoprávních. Na čem' záleŽÍ, jest to, zda-li právní poměr kotví 
v ,přlslušnosji jedince k veřejnoprávnipospolitosti, ida-li právní pomě!' 
jest zjevem, prýštícím z pod-řf:zeností jedince 'pod vefejnoprávnf -svaz, takže 
právní poměr, odmyšlen jsa od vztahu nadřízenosti a podřízenosti, ne
mohl by vůbec existovati, či, zdali jednotlivec vystupuje vůči veřejnoc 
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právnímu svazu jakožto koordinovaný subjekt právní, takže jeho přisluš
nost k tomuto svazu jest věcí" zcela vedlejší, zcela n<jhodilo1>a právní 
poměr i bez nebo vedle této přÍslušnosti může ob~tátL Vychází-li se z to
hoto základního názoru jest patrno, že, p'oku'd, jJe o 'braní trávy ze sil
ničníCh příkopů, jest příslušnost žalující strany ku žalovanému veřejno
právnímu svazu'veskrze lhostejnou, Vzhledem k si1nici Vystupuje žalovaná 
strana ve své vlastnosti jako'žto veřejnoprávní svaz jen P<ltud, pokudmaií 
se tím ukOjiti po,třeby, jimž slouží ,pospolitost. Žalovaná strana Vys,tupuje 
zaj.isté ve svém postavení jakožto nadřízený veřejnoprávní svaz tehda, 
stará-li se o zřízení a udržování silnice a upravuje-li jej[ obecné užívánÍ. 
Pokud jedn," se o stavbu a udržováni silnice múže potřebný náklad opa
třieti si zpúsobem, jímž na pospolitosti -,ymáhá plnění k účelům veřejným, 
může však také věnovali k tomu pro$tředky, jichž nabyla transakcemi 
ryze sIŮ'ukromopráv1ními (zcizením svých -majetkových předmětů, zápůj
čkou a pod.), liIedíc k obecnému užívání silnice může žalovaná strana 
propůjčiti jednotlivCi zvláštní veřejnoprávní práva užíva'CÍ, jež jdou přes 
meze obecného užívání a toto do jisté míry o,bmezuji, Tato užívací práva 
nelze arciť posuzovati dle norem soukromoprávních a nenáležejí tudiž 
před řádné soudy. O takovéto právo se však zde nejedná, Bylo již řečeno, 
žebraní trávy ze silničních příko,pů ' nepatří k obecnému užfvání silnice <! 
důsledke'm tnho jest, že zadání práva k tomuto užitku žalovanou stranou 
není konstituováním zvláštního veřejnoprávního nároku hledíc k obec
nému užívání silnice. Také tím ničeho na věci se nemění, že tráva jest užit
kem ze silničního objektu, I kdyby' chtělo: se přistoupiti na novodobou 
konstrukci právního poměru ohledně obecného statku, zůstává využiti 
trávy ze silničních příkopů osvědčováním ryze soukromohospodářských 
snah silničních svazů-; p-rávní úkopy, jimiž svaz tento užitek zadává,,' zů
stávají úkony soukromo;právními, To bude nad veškeru pochybnost jasu" 
v případech, kde zcizuje se tráva již pokosená, a nejinak hude tomu teMa, 
zcizuje-li se ttráva ma stojato. V tom i onom :příJpadě brude' pOlli·ěr naby
vatele ku svazu veskrze lhostejným. Patří-li, jak dolíčeno, spor, žalující 
stranou zahájený, na pořad práva, pak arcif nutno zabývati se otázkou 
pr,o,cesní způsobilosti žalované strany, V tomto směru přidává se nejvyšší 
soud k právnímu stanovisku odvolacího soudu, sdíleje zároveň důvody, 
j'ež vývody opravného prostředku nejsou vyvráceny, Podotýká se proto 
na' tyto vývody jen ještě toto: Mylně má žalující strana za to., že prý 
otázka, o ktercu se tuto jedná, netýká se pro-cesní způsobilosti žalované 
strany, nýbrž její pasivní legitimace kn sporu, VždYf neběží o to, kdo dle 
zásad hmotného právaměl, zasáhnuv do tvrzeného práva žalujicí stl'any, 
býti žalobo.u činěn z toho zodpovědným, ný'brž jen o to, zda ten, proii 
němuž jest žaloba namířena, může vůllec ve sporu vlastním jménem jako 
žalovaný vystupovati, Přiznávaje procesní zpúsobilost, to jest způsobilost, 
samostatně na soudě jednati, pouze (omu, kdo může samostatně platné zá
vazky podstupovati (§ 1 c, ř, s.), dává zákon zřejmě na sro,zuměnou, že 
základní podmínkou procesní způsobilosti jest zákonem. uznaná saljlO
statná právní existence toho, kdo jako žalobce nebo žalovaný chce na 
soudě jednati. Ten, kdo ve směru, o který Se jedná, po právu jako, samo
statný právní subjekt práv a závazků vůbec neexi,stuje, nemá přirozeně 
schopnosti, by ,byl středem těchto práva závazků a by samosta:tně z pr:,v 
těch žaloval a ze z:lvazků těch byl žalován, Že pak silniční okresní výbor 
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jako takový není salffO-Sf:j~vmSl,meK1mlrpTIrV1~av:mcu,GcítYKajTCiClf-se--~if--
silnice, jím spravované, bylv správně dolíčeno sO,udem odvolacím. 

Čís. 837. 

Mimosoudní výpověď musí obsahovati jen udáni; nikoliv i návrhy uve
dené v prvém a druhém odstavci § 562 c. ř. s. 

- Mimosoudní výpověď nemusí býti doručena k vlastním rukám. 

(Rozh. ze dne 28. prosince 1920, R II 426/20.) _-

Dopisem ze dne 30. července 1920 dala železniční správa nájemníku 
tříměsíční mhnosoudnl výpověď z nájmu viaduktového sklepení s ko
nečnou lhůtou do 31. hina 1920 a příkazem, tuto místnost nejdéle do 
31. října 1920 vykliditi a .předati odboru pro udržování trati. Výpovhf 
byla dne 30. července 1920 doručena nájemcově manželce. Strana vypo
vězená nepodala námitek, načež vypovídatelka domáhala se na snudě 
exekučníhd vyklizení uvedené místnosti. Soud prvé stolice návrh zamítl, 
ježto v oznámení výpovědi straně vypovězené nebyly dle II 565, odstavec 
druhý, c. ř. s. -obsaženy všeohny údaje, označené v § 562, o-dstavcc prvý 
a druhý c. ř. S. zejména, aby strana vypovězená výpovědi pod -důhonem 
práva zavčas vyhověla nebo proti výpovědi podala námitky u soudu. R e
k u r sní s o u d exekuci povolil. D ů vod y: Výp'Ověď mimosoudní nepo
třebuje obsahovati návrhu, v § 562. c. ř. s. uvedeného, najme příkazu, aby 
najatý předmět v určeném čase pod důhonem práva byl odevzdán anebo 
aby proti výpovědi byly podány námitky II soudu, ježto. § 565 c. ř. s. vy
žadUje jen, aby v oznámení, které za účelem výpovědi učiněno má býti 
odpůrcívypovídatele, obsaženy byly údaje vyznačené v § 562 odstavec 
prvý a druhý c. ř. S., nrkoliv však;-aby v oznámeni tom obsaženy byly 
též návrhy naznačené v § 562 c; ř. s. 

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

Důvody: 

Výtky, jež stěžovatj~l činí rel~uTsnímu: soudU! proto, že nesprávně vy
ložil ustanovení § 565 c. ř: S., nejsou odůvodněny. Přehlíží! stěžovatel, 
podobně jako soud prvé stolice, že výpověď mimosoudní, jak zcela správně 
dovodil už soud rekursní, musí dle § 565 c. ř. s. obsahovati jen udá n í 
(.Angaben«) a nikoliv i »návrhy« uvedené v .o.dstavci prvém a druhém 
§ 562 c. ř. s.; jest práto příkaz cdpůrci, by odevzdal nebo převzal v ur
čitou dobu pod exekucí předmět najatý, nebo aby u soudu podal námitky 

_ proti výpovědi soukromé mu dané, kteréhož stěžovatel ve výpovědi POc 
str~dá, lJávrhem, jehnž třeba se zřetelem na zl1'íněná ustano;vení jell·.ie 
výpovědi soudní. Věděla-Ii strana, jež dostala mimosoudní výpověď, že,' 
chce-li námitky proti ní vznésti, musí tak učinitt u soudu čili nic, jest 
vzhledem k ustanovení § 2 obč. zák. bez významu. Také-zmatečnosti, do
vozované z té skutečnosti, že výpověď mimosoudní nebyla doručena Vy
povězenému k vlastním rukám, nýbtžjeho manželce, tu není, jelikož nešlo' 
tu o výrok a o řízení soudní, jež má zákon v ustanovenkh §§ 471 čis. 5 
á 7, 477 čís. 1 až 9 a 528c. ř. s. jedině na mysli a jež Z důvodů tu vý
slovně uVedených lze jedině za zmatečné prohlásiti; vztahovati předpiSy 
tyto i jiné připll'dy nemá zákonného podkladu a jest pr-oto nepřípustno. 

Do()atek: 
Rozhobnutí senátu pro řešení konfliktů 

kompetenčních. 

, ,I'. 

Rozhod.ovati .o nárocích úředníků statutárnlCh obcí na služební po-
žitky jsou p.ovolány úřady samosprávné.' -

(R:a-zll. ze dne 13. listopadu 1920, čís. 25.) 

Účetní revide,nt hl. města Prahy Arnošt 1(., na jehož služební p,oměr 
vztahovala se služební pragmatika ,pm úředníky této obce, pc;dal u -zem
ského soudu v Praze žalobu na obec hl. města Prahy o zaplacení nedo
pIa tku slutuého a 'drahotu-l výpomoci. Zalovana obec v žalo,bní od]Jo
vědi vznesla námitku !n·epří:p{lSlt1nosti pořadu !práva, odův{)dňujk ji tím, že 
poměr úředníkú"bcc Pražské n,oní ,poměrem práva sou'kromé.ho, nyhrž 
'Poměrem veře1no.právním, a že nem'oha-ll pr,oto spory z něho vznik~é r,oz
hodovány >býti soudy civmími, nýbrž loliJko pořadem instancí spraV'l1loo. 
Po:zdějším Ilodáním ,pro~'lásilo 'presldium rady.a magistrátu' 'hl. města 
Prahy, že ,obec Pražská pokládá sebe za samo,sprá'Vný úhd první stolic? 
za jedině komp-etenlnl k rozho,dování v,e věci samé, a požádalo z,emsky 
soutl za ,postoupení _"pisů; uznal-Ii by zemský soLld svou příslušnost, sp.a
třovala by obec v tom,púsitivní kompet"oólí ko,ufllkt a vznesla by pak 
návrh na jeho rozhodnutí. Usnesením zem s k é h o s ,o u d u ze dne 5. 
ledna 1920 'bylažalovan.ou strano'", vzuese'ná .námitka nepřípus:lnosti !>()
řadu práva po odděleném je-dnání :wmítnuta. V d Ů vod ee II se praví: 
Žalobcem uplatňovaný nárok jest povahy čistě osobní a majetkové, tndlž 
záležitostí ryze sOuJhomoprá,\Cui. VZlhledem k všeD'b,3cné zásadě v§ 1 i. n. 
vysl,ovené, že právolÍloc v občanských záležitosteoh ,prá "ní'cb, pokud ~~to 
neisoll zvláštnímizákouy .přikázány jlnýmúřadům, vykonávána jest ",d
nými soudy, byla by námitka ,nepřípustnosti :p,ořwdu práva žalo,:aJll'ou 
stranou vznesená toliko tenkrMeodůvodněnlOu, kdy.by tu bylo zakon
ného -'předipisu ocln.írnajíciho tento sp,or pravomoci sOll&ní. PředpisU talcJo
vbho Však tu není anelz,,- vzhledem k ustanoveml § 1 ,jur, normy dov~lác 
vati se ~;mallGgie vým:nečný;ch 'zálkCtimýc:h ph;~dlP'isů, jimiž ,up-ravema Jest 
příslu,šnost pro s~,ory. ať již státních zaměSJtnan.eů, ať zal11ě!;tnanců jin,noh 
veřejnoprávuídh korpomcí, vZlliúkl,é Z.e s'lužel>níclJ poměrů s jich z.aměstna
vateH, iakýnii jsou ,p'ře,dll'isy dvomiho dekretu ze ,dne 16. srjln.a 1841 crs, 
555 sb, z. s. ohledně_ úředníků státních, D"boť i úředníci magistrátn> v nb
cídh statutárních jS'O<1] @edn-fky obce a nikoli slátu' - a ,předpisy zákon-a 
ze dne 23. červelllce 1919 čís. 443 sb. z. a n., neboť ustanovení toho,to zá-
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kuna vzta'hují se toHko na obqe, které nemají vlastního statutu. Ob e c 
P r a ž s 'k''á požáňala PO té předsedu konfliktního senátu, by vzhledem 
~. tomu, ~e v tom10ph'pa.dě jak zemský soud v Praze, tak i samosprávný 
~:a,~ ,prve stohce se ,prohlašují za přísl.ušny r020hodovati o sporném nároku, 
ClmZ nastal ve smyslu § 4 zákona ze ,dne 2. listopadu 1918 čís. 3 sb. z. 
a n. kl",dný kompetenční konflikt mezi nběma úřady, konfliktníi senát roz
ho.dl, kterému z ,oQ:jou' :Úřa,dů přísluší o sporném nároku r,ozhodovruti. vý
m,er,em ze dne 26. dubna 1920 zavede'no {} návrhu jednání ve smyslu § 5 
:;ako,na ze dne 2. listopadu 1918čis. 3 sb. z. a n. Zem s k Ý s o udi nředlo
zll.~,p:sy, beze všeho llr'ohlášenÍ. O b e cUlI. mě s t a P ra h y ve svém 
vYJadrem l!v,odla: Podle § 1 j. n.přísluŠí soudum rozhodovati toliko ve 
SIP?f;:tých zá'ležHcstech soukromO'právních, Ikdežto s-p-orné věci práva ve
řemeho náleží před ,for um úřadú správních. Výjimky z této zásady mo
hou na:,tati toliko !,ositivním ,před,pisem právním. V daném .přj'pa,dě' jedná 
s~ o :narok na sl~'z~b;ní požitky .řádné i mimořádné (výp.omoc atd.) úřed
n?;a obce statutarm. Okolnost, že ,ohec statwtár'ní j'est .současně orgánem 
(.uradem) státním~ že úřcd.níd ustanovováni j~'Oll deikrf~tem kde jsou 
T?,vmě",ž Hoh služební po.žitky vytčeny, ~e zařaděni jlsou do ;chem.ati'Sillu 
tn~, ze, ,pod~éhaií ,disciplinárllf moci lobce, že ikone:čně obdařeni jsoUl mOle[ 
sveho luřadu částí -trl-od veřejné, z!půsohuj'e, že ,postave:nÍi jich _ jak talké 
strana ž-aIov.aná: ve' spis.ech ,procesních správně udává - dlužno -považo
vati za v,eřej,núprávní a t~,dy nárok jioh na aJ!ta,cení slu'ž'ebníclh požitkir 
bu~ př,Í1mo za :nárnk práva veřl 2dného, ane,bo na:nejméně za nárok z práva 
:eremeho vyipJývajíd. Z'em;'s,ký soud ne'odů:vodňU'je, proč nárok, ,o. něE 
Jde, Je »,čistě oso·bní a maietkový«, dedulk,ce jeho pak, že ,je pr o to sou
kpo~Q.právlní, opírá Se jedině o neudržitelnou: th'e:si, že .k a ž -do Ý ni á r o k 
maJetk,oprávnÍ je eo ilP'so nárokem s:ourkromopráv~ 
ll' í m. Ale nejen tyto ,úvahy theoretické, nýbrž i platné zákonodárství po
tvrz'Ulc -stanovl's,k,o haje!l1"é 'nbcí Pražskou. V zá1koně ze 'dne 23. červemce 
1919, čís. 443 sb. z. a n., ,jenž spory úředníků .obecních o za'placení sluveb_ 
ních .požitků odkazuje na fo rum úřadů správTlíc'h, ,nenl nikde řeče'no" že by 
se ustanovení toto týkalo jeno,bcí ,obyčejných a nikoli dbd statutárních. 
Ježto veIej'noprávní charakter úředníků .obcí statutármíc11 je daleko sii
l1ěj~i, než ,úře,dní!kŮ' obcí ,.ostatních dbtžno per argumentuJ-TI-:a. minori ad 
maj'us Ulsu;ziQ-vati, Žl; spory o služehní požitky .úředníků ohcí statutá-r
mích llatří 'tím spíše před úřady ,správní. Opačné Slta,novisko vedlolJy 
ta~é k velkým nesnázím, 'ba nemožnostem vpřipadě s,pojení předměst
skyc!> obcí s obci. Pmžskou. Me tedy o mezeru zcúonnou, ktemu dlužno 
dopI:niti ,bud tím, že sporný připad .bude zařazen v celý systém právní 
pod!·e své vmitřní pod.staty a ,tedy nárúk jako námk veIejnoprávnÍ> odká
zán na úřady správní., anebo 1Ím, že hude· použito ,analogii': 'P'řcdp!slt pro 
obec 'bezJ vlastního statutu a tedy opět uznáno na k,ompetenci ;Úřadů správ
ních, t., j, samosprávných. ,Ž al o b ce A rn o š t K. ve svém prohlášení 
uvedl: I. Obec Pražská ne právem vyvolává kladný kompetenční konflikt 
v uvedeném sporu; neboť ačkoli pOdatel spolu s jin~'mi úředníky opětně 
zejména žádostí ze. dne 2. ledna 19J9 podanou n~ správní radu obc~ 
Pražské domáh'al se rozhodnutí .. 0 .svých po'žitdch, ""chala obec ia,ko 
s.amosprávný úřad 'prVrnÍi instanc,e žá.:dO'st tu podnes nevyřízenou, ',Čímž 
dala na ievo, že se jí neiednáo to, ",by moh1asama ve věci rozhodovati; 
2: illi merito trval na svém názoru, že příslušným lk rozhoqnu!tÍ sporu le to~ 
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liko řádný .somd a v ,odůvodnění odvolával se na vývody své žaloby, pří
pravnýdh podání a důvody u·snesení zemského soudu. 

Sen á t 'P r oře š e n í k o m ,p e t e :ll·Č II ; C h k o n fl i ik t ů mmal 
\i neveř'ejném sezení, -že"pHs!uš'Hými f,o'zhodovati o nároku, o Inějž tu: j,d:e, 
jscu úřady samosprávné. 

Důvody: 

Vzhledem k námitce súčastněnétio Arnošta K-a bylo, konfliktnímu se
nátu především řešiti otázku, je-li tu kompetenční konflikt podléhaiící jeho, 
rozhodnutÍ. Senát ,odpovědě<[ na otáziku tll' kladně. Stwna opírá svou ná
mitku jedině o to, že obec Pražská, ač strana domáhala se II ní jako II samo
správného úřadu Iprvní instan·ce roz:hO'dnutf, 'o: sV~'lch nárOCÍch, ~n(3chala žá-
000t tu -dosud nevyřízenou:. V poUhém nevY'řÍ'ze:ní žádosti za rozhodnutí, 
nelze však dOjista spatřovati ještě o'dmítnutí rozhodnu,u, tím méně 
pak popření, příslušnosti k rozhodo,vánÍ. Ježto pak městská rada v po
dání svého presidia na zemský civilní soud ze dne 5. ledna 1920 vý
slovně pr·ohlási'la se·be jako samGsiprávnýúřad první slolice za výhradně 
přislušno:u rozhodovati o s'parných nárocíoh ,a z to,h'o,to důvodu žádala 
soud za postoupení spisů, čímž nepochybně prOjevila, že osobUje s,l kom
petenci ve sporu, zemský civilní soud ,palk u",nesením ze dne 5. ledna 1920 
rovněž u'zna! se příslušným, jsou splněny po:dmílnky kladného komp,cten
ční,bo lmnfliktu mezi s,ollCtem a úřadem správním ve smyslu ,§ 4 zákona ze 
dne 2. listopadu 1918 Č. 3 sb. z. a n. a dány tedy předp·olklady pro Tozho,d
nutí tohoto konfI,ktu senátem. Jak ze skwtko'vé ,podstaty patrno" jeLe o' S'])01' 
me'zi obcí hlavního mčsta Prahy a obecním úředníkem o majetkovém ná
roku jehnze služebního poměru .k ohci. Zákla,dní předpisy o služebním p,o
l1'ěru zaměstnanců o·bce Pražské obsaženy jsou v Bražslkém ·obecním 
slatutu ze dne 27. dl1lbina 1850, ds. 85 ·ř. zák. tllavní usta'novení obsahuic 
částka H., odd. HI., '§ 71 a násl. § 71 s[an.oví,ž,e "magistr3:t skládá se, 
maje v čele starostu, z místostamsty zbčhiého v právech a z potřebného 
počtu 1'adníeh, kteří též mu,sí práv 'pově'domi .býti, jakož i z osob pomoc
ných, co jich potřebí jest, § 72 předpisuj'e PIú deny magistrátu, kteřl JSOll 
znalí práv, stejnou kvalifikaci, jak" se požaduje pro vstoupeni do služby 
státní, a stanoví, že ,nes ml býti' v žáldném j'iném s"1užehdm svazku. § 7.3 
'pŤ'edpisuJe, že místostarosta, magistrátní radni a osoby u~Jtanov'ené O'T'O 
talkové pO'illocné úřady, k nim'ž jest tř'eba zvláštních vědomostíi znal.ec
kých, u'Stanovují se načas života a to ,na zá'kladě 'konkursu sborem ,obec. 
s,tmších Wbo mě'Slskou radou clle podrobně}ších předpisů, jež obsaženy 
jsou v §§ 96 iSI., 'S 74 stanoví, ·~členové magistrátu, kteří ustanoveni 
jS:Qunačas života, obdrží služné, a §75 dává jim n~ro.hJ na zvláštní platy, 
konajHi slw~bu mimo okrsek o'hecní. Pro nároky ,zaopatf,ovací jich, jako,ž 
i iích vduv a sirotkú, dále ohledné j"ch propuštění a suspe,nse ,p'latí eLlie II 
74/2 a 76 'pravIdla ,platná v té příčině ,pm sp'rávní úře'dnÍ'ky státní. § 77 
p-oslěze u:s-taTI'Ú'vu~e, že )}ostatním iúřed'nikůmr .a též jo' slu'že,bnÍ-kům dbce 
zaohovávati se iest poclle 'předešlÝcb p;',edpisú; ač jestliže ,p.fijati nlObyli 
z platu dennÍlho nebo na :Čas určitý z platu" tý:dl~,n!ní>ho, ",ebo měisíčnfho«. 
§ 80 dává cbci v přir'olZ!ené P,ůs,olbnos-,íi 'její 'prá!vo ustanovQI\'ati po-čet a 
př~my svých úředníků a služe:b:nlkir, ,kterých k obecní správě potře.bíjest, 
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jmenovati· je, nS:DrllVr10illwíi0~lbi,""ilCí1iíSíavfr:::a-VfibCI'-;~:cJimY,""--1~-' líCe' se1<!o,natijim vteto jiCIl vlastno,s!i jako své povoláni. a podle jicÍ) pří~ 
osoby, ježto mají ,odo·bce plat, ustanovovati jim požitky, dávali je do kazů služby, jichž ony potřebují k plnění svých veřejuýchúkolů, Pokud 
výslužby, suspendovati a propouštěti je, při čemž dokud není stanoveno jde o slllže'bní poměr úřední'ků státníiCJh u,tanovll dekret dv. kane. ze dne 
iinakplatí .předpisy ,da'nč v té pří'čine ,0Medně státníchúř"dníků správních. 16. srpna 1841 čís, 555 s,b, z, s. doslovmě: "Ue'ber di,., Frage, oh Streitig~ 
Pús,obnost tuto vylkonává jednak sbm obecních starších §§ 96 ,J., jemuž keiten zwischen dem Aerar :nnd landesftirstlichen Beamteu uber -Besoldun-
pří-sluší zeiména "zřizovati všechny (Ybecní' úřady a obecní ústavy v tom, genllnd Gebiihren zUlr Kéo,rr,p.ele,rlz ider Civilgerichte oder der politisohen 
00 se vntahuje ,na počet, na služné i na jiné požHky úiednúkú a služ·eb- Beh,6rden geMren, haben S. k \1, k. Majestiit mi! Ah. EntschJiessuug vonl 
níkú, i co se týče výslužného a provis! jich vc;ov a sirotků« (§ 96) jmeno- 10. September 1841 zn verordnen geruht, dass Forderungen des Staate3 
vati místostarostu, magistrátní radní i představené podřízenýoh Úřadu a dn seine Deamten und Diener oder cler Letzceren an clen Staat, welcho 
ústavú, usnášeti se e pmsiono'Vání, kvieskování i propuštění úř,edníků jím lediglich aus dem Die'nstverhaltnisse' abg,eldtet werden, im administra' 
.ustancvených, a 'Dov'olení zaopa:třovacích pO'žitků jich vdovám a sirotkům hven Wege awnutragen sind.« - Jak z dekretu patrno, clltěl jím záko' 
(§§ 97, 98), dále vrchní řízení a lwntrola všedh zřízenci! městské s'právy, no'ďárce rozřešiti a]]torativně otázlku, které orgány - zda s'ou.dy či 
jednak městslká rada §§ 123 sQ .. Staro'Sta je přímý př,edstavený magistrátu úřady správní _ mají býti na přišitě :l<ompetentní k rozlhodo'váJní sporÍ! 
i 'všech úřadú ,pomocných, je zodpověden za. iich úřadování, rnzdě1luje o mlaterielních 'llárodch ze služ;e1bníih,o p'oměrru státnÍICh ,úředníků; 'z to-
mezi .úředníky a služe1bní:ky práoe a vykonává nad nimi »ill'O'C kázně« hoto úmyslu záikQuodá-rcova lze G'Ovo'Z'OIvati, .že správním úřadům nemělo 
(Disziplinarg~wa1t) § 140 sQ.) Magistrátní radO'vé, kte'ří ustanove'ní isou se -dekretem -dostati ji,nýcl!, méne'účinných funkcí, nežli kterých by se 
referenty v sezeních městské rady, mají v této vlastnosti rozhodující hlas dostalo 'sou,dům, kdy'by SI' byl zákonodáme rmhodl pr-o kompetenci 
stejně jako členové městské rady §130. Práce svěřené magistrátu (I. j. soudú j. sl., že mělo se správním 'Úřadům dos'tati funkce v·e sporech zmí-
místní policie, tr,esiní pravomoc poUcejní § 143, .pů~obnost přenesená § néného druhu vydácvati ·nlkoHv snad jen v'ouhá prohlášení. jménem státu 
144 a zvláště jemu .přikázané záležitO'sti p·ůsohllosti vlastní § 145) vyřizuií iako strany, ,nýbrž autoritativní rOZihodnutí schopn" právrW moc. Tomu 
se dle § 146 st",tutU' a dle jednacího řá-dll pr,o magistrát buď ve sboru, jenž svědčí ostatně i výrazy, jich'ž dehet uživác: Kompetenz, Streitigkeiten, 
za předsednictví starosty, místostarosty, nebo magistrátnlho rady staro- auszutro.gen (= wr e,ndgiltlgen Entsc:heidwng, zum Austrag zw bringen). 
stou určeného sestává z magistrá<tnkh radÍl neh jejich zá'Stnipců, ustano- Také praxe nehyla mikdy v pochybnosti o tom, 7ie ma,i"tkoprávní nár.oky 
vených z l<once'P'lních úřednlkú, .bl1ď přímo jednotlivými ,odd'čJ,eními, ji,enž státních úředníků proti státu ze slnžebního pomém nejsou zpŮi"o<bily ok vy-
řf~ení obstarává zpravidla magistrátnÍ> r-ada. O ohhce, Ik,om-u ,pH-slU'ší' roz- řízení řádným pofadem práva. Na tO'mtéž sltanovisku sttála julikatura 
hodovati ve sporech ze .služebníiho DomeTU ohecních zam'e-stnanců, sta.illrt ohle'dně m'a.}etkolprávnfoh nárokŮ' ze služ'e'bního po'měnu ,úřeidínítků· zem-
nemá žádného iU!stanovení. Toliko v § 124 ustanoveno:, že z nmezů l~ěst- skýcl1, ač tu zá'k'onné ,opory 'pro svůj konsta'ntně háje'n~T názor rpostrá-
s.ké rady, kterými úředník bylkvieskován, pensionován n,cho propuštěn, dala. Naproti tomu v příčině úředníkůobecní1ch a okresních<, klCle rovněž. 
nebo jimiž povoleny za:opatřiivací 'D'ožitky vdovám a sirotkúm, které"to po dlouhou dobu nelbylo zákonného ","stanovení, jUld.ikatura vindikovala 
'kompetence příslušejí městské ra,dě, pokud jdie o ,účastníky a služebníky kompetenci pru spory ze s!uže'hníh,o poměru. - zcel,a TIeiďll'Sij.e,dně ke sta-
jí .11stanovcné, lze se odvolati na .sbor obecních starších. Z tohoto před- nO'Vi,lknzanjatému v příčiině úředníků zemský,ch, řádným s{Judům. Zá-
pisu ·nelze ovšem ileště dedukovati, že by samospráv,ným úřadÍlm příslu- kooy z'e dne 3. řÍijna 1907 čís, 63 z. zá'k. ohle,dněúřednílků okresních a ze 
še'lo autoritativně mzhodovati ve sporech o slvžehní požitky ohecnioh dne 29. května 1908 čís. 35 z. zák. -ofr1le'llně úředníkú -ob"cnfch. v Cechách 
úřednikú. Také mimo stat.L1t nemáme žádného př,edpisu, jenž by nonnoval poměr těcJJto samosprávných zaměstnanců nově upraven. Otázka kom-
komvetenci ,pro rozhodován}' sporů ze slu~ebního poměru zaměst,nancu petence rozřešena v tem smysl, že sv'ory '01 příjmy služební a výsluž~é 
obcí, nemajících vlastního statu'u. Nehol zákon ze· ·dne 29, května 1908, úředníka jakož 1 ° zaopatřovací požitky v,dov a sirc-tků odkázány řádným 
čís. 35 z. zák" kterým upravuji se -slwž,ební pomčry úředn)ikÍl' při obcích sOl>dúm, ostatní spory pack ze slu"elmího puměm úřadúm samosprávným 
v Ce,dhách, ,pm města statwtámí ,n"platil ('§ 1), stej,ně pak vyl,oIJ.čeno jest (§ 40 leg. cit.). Jack patrno z materialií (zpráva k,omise sm,emovnl z 1. 
výsLovným ustanovením §lu 44 použití ,předpisů zálkona ze dne 23. oer- břtezna 1907 tisk CDLXXXVIlIII-Ol), byloustano'Vení Ůino ,cI:iktováno mo-
vetrae 1919 ós. 443 sb. z, 'a n, na služební poměry úředníkú statwtánních menty čistě z,evnějšími;. kdeŽJIo dřílvější osnovy ;přikazovaly všeCJhny 
obcí vúbec. Dlužno t"díž ve smyslu zásady § 7 vše oh. zákona obč. při- sp,oryúřadúm samo6'p'rávmým, mělo nYJnÍ 'býti vyhověno opětným žádo-
hlMno.uti k ·podobným, v zál<onech určitě rozřešeným případům a k dů- stem úřednictva, které ~htělo míti spory o. požitky slllže,bní vyhraženy 
VOdŮ1tl jiných 'pří'bu"ných zá-konů. N.a smuM jest p-ooh.Jédnouti se po pra- soudům, sněm. Ikomise pak tOiilluto přání - jak praví - vyhověla tím 
vidleeh určl1jídch kompetenci 'pro rozlho'd;JiVimíspmů zesI.uže.bního po- spíše, že ta'ké o'bdolbné S!POTY úřed:níků státních a zemských nepf'O,je>dná-
měru úřední'ků státní'ch a úředníkú jiných samosprávných korporací úz~m- vaH se pořadem admi,nistmtivním, nýbrž před .ří!šs.kým soudem. Šlo te,dy 
ní'oh. Jako zdle, tak ·i u měst statultácrních je slllžební poměr úře,dnÍkú o větší garancii rychléhO' a nestmnn-ého roz;hodování, nikoli 'o.dŮislede-k 
vyznačen zvláštní právní kvaHfikací zaměstnavatele i účelem svým. Jdef nějakého zásadnlho práN-ního názortl, Zákony ze. dne 23.červ;elnce 1919 
tu "\Ce směs oprávní poměr mezi 'územn] korpmací ve'řeinoprávlní, te.dy čís. 443 a 444 sb. z. a n. v § 2 prohlášeni úředníci okresní a obecní, usta-
primémím no.site1:em veř'ejné správy se strany jedné, a osobami, které nov~ní VIO smysln těoht,o zákonu, výslovně za 'Úře,dn]ky v eř e j'll é,čímž 
vstupuji do správníhO' organismu ,tědhto veřejnoprávních svazů, zavazu-autoritativně rozřešena otázka, ,ik:terá do té clo,by mO'hlabýti považo" 
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vána za spomou.« Jako dŮ'sledek 'tohoto ustanovení přUat pak kompe
tenčnípředpis § 40 odstave'c prvý zákona, dle něhož přikázány v'eške,y 
s'pory ze "Iu:žehního ,púmě,u, ind. spory o požitky slllžební, Ílřadům s a
m'Ú spr á v n Ý m. Zprávaúslavního vý,boru ,tisk. '1362 NS. odůvodňuje 
'Ustanovení toto tím, že není :přťči!ny, proč by mél v tomto směru zů
stati umělý rozd,í] mezi 'úř"dníky státními a. samosprávnými, kd,yž podle 
§ 2 í W.O úředníci JSOUJ fwnlkcionáři veI"inými. Vyslovena tedy zákono
dárcem - aspoň poku,d jde o' ,úředníky o'bcíhez vlastního statutu> a· o 
úředinÍ'ky okresní ~ zásada., 'že tito úředníci 'samo'správní hou úř,e·dníky 
veřejnými; a že rozhodování o sporech z .jiclh služebnúho 'p'Oměru ,přísluší 
úřadŮ'm správ,ním. Podle daného sta'!'ll uznána tedy kompetence úř"dů 
správníoh ,pm rozhodování s,poru o příjmy sltužební u úřední'ků státních, 
ďále 'Pak u úř,'2ldnÍ:ků vše'ch ohd mim10 sltatutárnÍ, a u ,úřed:níků okr,esnUch. 
Vzniká otázka, dlužno"li předpiSŮ tědhto užíti ,a;nalogicky také mspory 
ze sl'llŽ. ,poměrů úředníků oobcí statutárních, specielně obce Pražské. 
Ustanov'enf § 44 cit. zák,ona tomul na závadu není; ph71ne z ;něho v otázce 
příslušnosti jen- ltoHk, že, pokud by snadl ve statutu neoo v specielních 
předpisech té které st"tutám! ohce' byly obsaženy 'předpisy odchylné od 
ustanovení §u 44 cit. zákona zustalo by i na dále při těchto zvláštních od
chylných uslanovelních. Twkovýoh odchylnýdh norem však v 'o,tázcc pří
sluš'nosti pro ,úředníky obce Pražské není. O:dpO'věď na hořejší otázku 
Jest tudfž závislapo,Ulz," na 'lom, lze-11 v ,předpisech výše zmíněných 
3'patřnv",ti duslede!k všeo'clccnýoh zásad ovládající-ch platný právní sy
stém, -či s;pÍ'Še Uis-ta;novení výjimečná, dále pak na tom, je-li tu :podo:bnost 
obou případův podstatných elementech. V prvním směrudlulžno,,u"Tážjti: 
Kompetenoe úřadů svrávlních 'Zprvu pro maJetkap'rávní spory ze slluž'eb
níh:o poměru úředníků stáJtnk!h a nejnovéji také 'úřednÍJkú o'hc,cnkh a 
okresních byla normována na základě právmího názoru, ž,e j,de 'O zaměst
nance vf'řejné (srv. odfrvod'llění ve zprávě ústavnilho' vjioboru NS. tis"" 
1362), jichž služební poměr nes(iJloč'ívá !ra soukromop.rávní smlouvě -slu
žební, nýbrž ie ,povahy ve'ř,eino'P,rávnÍI; této -odpovídá pak -kompetehce 
úřadů s'právníoh pro spory z poměru toho vzniklé (§ 1 jur. In. a contr.). 
O veřejuuprávlní. povaze s'lUŽ. poměru úř,edníků :stMních nClnÍ po:ohjnbnosti. 
.Je 'llznáJna nYlnt všeobecně v theotii i v iurd1kaltuře, a jenom výjimkou 
zaJs:tává S,3 v theorH názor o sou1krom-orpTávní povaze mla.ietkJO!pTávníCil1 
nároků 'Z poměru toho plynoucíoh. UZlná-li se- však veřejnQlprávinÍ Piovaha 
s'lll'.žebnÍifl,o p'O-meru ,úř'ednn~ů s'tátních, Inelze ji důvodně popříti ll- služeb
ního pomě,u úI,edníků územních korporacÍ. samosprávných. V obou pří
padech jde o právní poměr úplně stejnorodý. Země, okresy, obce jsou po~ 
spolitosti 'státn stejnorodé, svoupodstatouJ uróeny oob'starávati ,p'ospolité 
zájmy lids-tva, jsou -stedně jako stát úz,emnÍmi 'k.orDoraq2mi, :nadaný,mi ve
řejnou m'od, jimi po zákonu- p-ř'Ísluši o·bstarávati! vkC' m,éně rozsáhJý ohor 
záležitostí veřejné správy, Json stejně jako stát primérními nositeli ve
řejné správy. Zákon přiznává jim imperium, které pak vykonávají ~ 
zcela' stejně! j<lNO stH ~ na základě zákona jako své ylastníPTávo. Záko11 
přiznává jim tatké moc 'org-amrsačnÍ: oprávnění v mezÍ-ch záklona -organi
sovati v.Ýikorn f,ulUkcí jim svěřených a opatřovati si k tomu účelu pracoVní 
síly, ať v úřadě česltném, a! jako zaměstnance z povoQ.]ání (§§ 32, 53 sl. 
obec. zř. a zák,ony o uhe·cní.ch úh~ld'nídch, shora ci'tovamá ustanovení 
Pražského statutu, § 57 zák. o ohes. zasl;, zákony 'Ú' olkf.esni~h úřed-
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nícíoh, oS 25 zemsk. zL). NcvyllOVOvalo by ani povaze zaměstnavatele, 
ani ,povaze úkO'lfI jim svěr'e-nýoh, aby právní svazek mezi zaměstnavate
lem a zaměstnancem Lomezo-va'l se na mechanicky volný sm.tkrom·oprávní 
poměr služební. J'e třeba pevné'ho a těsného organického spj",tí obou su~
jektů, 'při nčmž zaměstnaný stává se 's'ou!čás,tlm1u organismu svého, za
městnavat"le, který i v tomto služebním p,omě"u vystupuje vůd němu 
r,ikoli jako subjekt koor,dilnavaný, nýihrž v iposilavení n8!dřílzeném, i8!ko no
sitel veře,jné moci. Tyto 'p'oměry a' po'třelby jS01} steiné' 'll státu j",ko u 
ostatní'oh územních :korporací vei'ej"ých. JSOU"1i tedy samosprávné kor
porace územnÍ- sociálnÍ' i .právní. útvary státu sted'ilOrodé, které mají kvali
tativně st'ejlné iÚk,o!y, stejné imperium a stejnou mo,e orgamisační, není ,žá,d.
ného důvodu, zásadně pohlížeti na služeobnípomčr jich zaměstnanců jinak, 
než na sl,užebn-Íl lP:o-měr z;a,mčstnalHCŮ státnÍeh.. Zm'Í:něné :okolnoSiti: 
zvláštní povalha zaměstnavatele ,jako iprimérni1ho no,sit,ele v,e'řeiné' správy, 
předmět služeb: spolupúwbelní při výkonu ve'řeiné správy, potřeba těs
ného organického vdenení zaměstnance d'a organismu 'zaměstnavatele, -
vyvolaly nutnost, ,upraviti - nejprve pro o'hor správy státní - služehní 
poměr zaměstnancú specieIními předpisy'; regula,ce tím pf'oved.ená zasahá 
lak hluboko, že neJ,eví se sna'C! jen jalko modifikace ,předpisů všeob. 'Úbi:. 
zákoníka '0 sml,oll!ve S1'UlŽdJmí, nýlbrž jako samostatný Í'nstitut práva v'e
řej'ného, přiměřeTI$r :povaze věd a ,potřebám z n~ plynoudm. Analogické 
úpravy dostalo se pak hěhem doby také, sluŽJebnímu poměru zaměstnanci! 
ostatních veř,ej'l1ÝCJh korp,orací úz,emnkh, jednak jich ústavami event. 
zvláštními zá1kony, jednak :předpisy -s:tatutár'llÍmi, které kor,p-or-ace 'ony 
v základě své organisační moci, prop,Ůij.óené' jim, v jid1 IÚ-stavách, samy 
vyda'ty. Tím vytvnřelll ,právlní institut ve ř 'e j rn éh o ,p' orně r li: s 111 ž,e 11-
11 í 11 'O jla:k,ožto právllli forma, ktlerou stát a ostatnÍI veřejné korporace 
územní získávají <pracovní síly kll plně-ní 'svýDh Ú'kolů. 1](óc1ežtopři sou'
kromopr;1vním po!měru s,lužebním .jde ,o· Ipoměr obligační, v Inemž obě 
stra,ny stojí vedle selbe jako činitelé právně koordinovaní, a Ikaždá z nich 
ze smlouvy zavázána ,jest ·drulhé k lurčitým vymezeným plnĚlniÍm, je v'e
řejný pomer sl!už,ební C'l1arakteri'sován jako zvláštní .p O m ,ě r m n c e n
s k ý. Zalo'žením poměru toho zamčstnanec vstupuje do statu zvýš.etné 
subje'koe vúči :korp,oraci, jíž má sloužitL TMo Inevzni'ká ,p-ouze. !právo na 
určitá ~plnění se· 'strany zavázanéhlG-, nýbrž v jistém rámci právní moc nád 
celou jeho osobností. Nejde 'O oblig,ační poměr dvou koorld:inovaných sub
jektů, z něhož by vyplYvala pro zaměstnance pouze určit" práva obligační, 
pohledávání, nýbrž o veřejný poměr moc.0nský povahy 'albs'oh.tn'; za
městnwnec .stává se součástí orga'lli'smu svého zaměstnavatele, stártu nebo 
jiného ITIosi'tel,e veřejné mod a veřejná moc tohoto zaměstnavaťele, která 
mu p-ř{sl,uší nade vš:emi jeho -p-o-ddanými stupňuj'e sel :tu: ve zvláštní .veřej
nou mne služební, o:I)odstatne:nou 'zvláště kvalifikovaným s.vazk'eni, j.ím:Z 
zaměstnan!,~,c jako aktivní ,čimite!l veřejné správy 'u srovnání s ostatními' 
p-nddanými ie se svým zaměstnavatelem spoután, a zanTlludÍ'CÍ v ur-či1ém 
úseku Ce-IDU osobnoSit zaměstnancovln. Pro zaměstnance 'Vynlý'vá z mD
ce,j:ského poměrll on-cha zvláštní: sl,užeb"ní,'povinn·ost. Tato veř,e}ná 
služební povinnost neznamená toliko závazeik k určiténl'll plnění,. nýbrž 
naod to dá'le povil,nost oddali se' sluiibě celou 'bytostí: }e charakterisována 
zvláštní -povinnu9tí věrnosti, která proniká ,celý slu!že1bní. :pomer a - aČ 
především ,povahy morál:l1Í, - .jeví se také právně ze'iména tím, že pOfl1-

CivHn! rozhodnut!. U. 49 
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še!TIÍ jeH múže stílh~no býti disdplinárně, a Žte dochází výrazu· zevněj
šího požadavkem služební přísahy. Právní praeponderaance vůl€ za
městnavatelovy, jež charakterisuje služ. ,poměr veřejný jako zvláštní po
měr mocenský jevt se jak při z a 1 o ž e II Í' a r o z v á z á II í poměru, tak 
i za jeho trvání ve s.Inžeblníoh rozkazec.h, ulrčuJíd!ch )~dno
stranně autori:tativně rozsah' i ,obsah služ. :povi:nnosti, a posléze zvláště 
význačně v d i s ci:p 1 i II á r II ÍI moc i' 'Zaměstnavatele, sta,llovíd. a ukIá
daiící jednostranně tr,esty 'Pro pDrušenísluže;bnÍ povimnosti, kterážto moc 
1e výronem moci vrchnosteské a je tedy principielně vylouóena ;tam, k'~3 

- jako v civi1ishckém POměru služebním - jde o ,právní poměr SUlbjektů 
zásadně právně koordinovaných. Nelzetpak zejména .pToli yeřejné pOV'"Ze 
služebního poměru úředníků obecních s úspěchem namítati, že zákonem 
samým úhor jich !působnosti nt~ní nijak ur6ell, aniž jim propŮlj-čena nějaká 
moc úřední, na zákl<ťdě níž ~by mahli j,ednatil jménem obce. VMyl pro 'po
jem ve,řejné služby je z.ce,la lhostejno, zda práce,kteTé zaměst,nanec konati 
má :pro zaměs~:navatele, zál'eží v tom, ~e ,na' základě- ludčl]ené mu moci 
zástu,póÍ jedná jeho jménem na ven,ek, či je-li půwbnosl, jeho rázu čistě 
faiktic!kélho. Není! 'pro pojem v'eřejného poměru sl,uželbního nijak uutno, 
aby zaměstnanec měl vů:bec něj"'ký obor působnosti, úřa,d, tím méně pak 
aby měl úřad, který by ho opravňoval jménem iaměstnaw,lek s 'práv
ním účinkem pro tc>hoto pw:jevovati vůli na venek a! v ohoru Ilráva 
soukromého či Y~2-ř,ejnťho, neho dokonce ,jménem jeho vykonávati moc 
\Tchnostelnskoll. Vý'hradně o to jde, zda, s I liŽ e h II í p 00' V i n n o s t, na 
zá!klalCtě které koná ,práce jemu p-řiikázané iak<éJhokúliv druhu a která ne
znamená v prvlní řadě nic Hnóho, nežli stav: hý-tř ok dis'posici pro práce, 
kter-é zaměstnavatel -určí, - má ráz veřejnoprávnÍ' čil soukromooprávní. 
Tytéž nedostatky, 'které vytýkaj! se tu úředníki,m O'becním, vyslkytuií se 
i V obom služby státní, aniž by bylO' pochybnosti o tom, že i ti zaměst
na!nci státní, kte,ří nemají IlřadUi -spiojeného s·e zástulpčí mocí a j-i,dhž obor 
působnosti není určen zákonem, nýbrž jen služebními ,příkazy, přes to 
stejně jak!o jiní jsou ku státu ve služebním poměru veřejnoprávním. Z ve
ře,ino'pTávní povahy služ'ehních poměrů' s,tátníoh a komunálních plyne 
pak i veřejnoprávní povaha maietko'Právních nároků z poměru toho vzchá
zejících. Názor, jenž každý majetkový nárok pokládá co ipso za nárok 
soukromoprávni., ,postrádá v;nhř-ního . \od"Ů'v;oldnenf a je také v rozponl 
s platným 'právním řádem, který četné nároky majeťkopr.ávní, na 'PŤ. n.1-
fOlky na damě a jiné veře.j,né dávky a pořispěvky, nároky na chludinskou 
podporu, vyživnvaCÍ .příspěvky, na náhradu iOšetřovného a jiné ·poklá-dá 
nesporně za veřejnoprávnÍ. Rovlne'ž nelze souililasHi s ná,zor'cm, jako by 
šlo o ,poměr smfšený., z:a:!'Ožený Vle smÍ;šené ve,řejno-&o'ulkrlomo:prá'vnÍ 
smlolL\ Č .slu,žební; celý poměr .zakládá se jerdnot:J~lm -správním aktem, 
ustanovením v,e veřejné S:IUiŽ,bě'l z něholž vZlniká jak lTIocensk1'T 'ODměr slu
žeb-ní a služební povinnost, tak i majetkové nárloky zalllěstnance, kteréž -
k,dyž se pnskybnou - tvoři integru,jíd součást konkr'e'tního iPoměru, ie,nž 
svými podstatnými momenty je však charakterisován jako poměr práva 
veřejnóho. Konečně nebe abhájiti soukromopráv,ního rázu!. majetkových 
nár.aků z paměrÍ] služe'brtlho ani s hledis,ka, že ,by byly poskytnuty plÍ"
vážně v zájmu zaměstnanoe, neboť 'ro.zhodny- j,s'Orli' tu stej-nou měrou 
i zájmy veřejné': získání, a udrženÍI pO'třehných !pracovních sil p,ro veřej
nou správu .a sn-aha, zajištěním existence a tím 'neodv.is!iO'sti zaměs~nance 
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ucmltl ze služebníka, závislého na představeném jeho, orgán sloužící 
zájmům 'celku. Také positivní úprava 'právní, které se dosta].o, služeb~ 
ním požitkúm zaměstnanců státních a komunálnídh, nesvědči tomu, že 
by zá'konodárcc hleděl na Inč jako na p'ouhou soukrúmoprávní úp'latu za 
práce ko'nané v základě soukromoPrávn\ smlouvy slU'žehnÍ. Ovšem nemí 
vyloučeno aby stát stejně jako jiné veřejné korporace územní neopatřo
valy si Pl:aoO'vní síly t a k é 'pouh-ou sO'ukromoprávní smlouvou, služeibnÍ; 
klerá pak ovšem zaklád" prostý soukromoprávní obligační poměr meZI 
oběma stranami podléha.jící předpistim všeob,ecného zákoníka obča;nského 
a judikatuře řádných soudů. Zaměstnanec lakový stoH však mimo správní 
orgaJnisill'us 'dotyčné kor,plo-ra'ce a zůstává VŮlči' ní samosta.tnoUi os-Oibou 
cizí. Prindpidně vyloučeno Jest te,cly 'llznání: takové:hO' 'poměnu všude tam, 
_kde jde- '0 funkce veřejné, jež karpona'ce ona m(l:že po 'právu vykonávati 
Ien sama a kde tedy výkon snu1kromoprávním zmooněnoem je zása1dně 
;ne'Přj,Plllst,~.ým. Avšak i mimo tyto phpady nehe ,existenci takového pouze 
so'UJkromoprávního ,poměru praesumova-ti tam, kde zaměstnanec mstanov,e.n 
iest na určité mílsto, v s'právním orga-niLsmu té které ,korp,o'face systeml
~ované, a podroben je, - jako v konkretním případě - ,normálnímu úře'~
niakému a služebnímu řádu (služební ,pragmatice) tétO' korporaoe. Dluz
no-ll však dle toM, co řečeno, ve smyslu našehO' právníhO' řádu uznati 
slu-ž. 'poměr zamčstna-ncl! státn"Í'ch a k0111lu!pálníoh -:- p,Q,kud 21e}de, o V}Tji
niečn~T případ zamě'S-trnance pouze »smll1íVniho« - za 'P'omer prava ,ve
řdnértlO pak uorll-Dva'ná IkomPI~,t.e<nce úřadů s'p'ráyních ~k! roz,hlO'dovánr 
sporů z' poměru toho - čítaje v. to Ispory o nároky majetkoprávní; - jeví 
se p,o'ulhým dúsle·dkem odlPovídajícím zásadnÍ1m-u roQlzhra~iče,~í -kompe-ten,ce 
soudů s jedné a úřadů správnÍ'ch s druhé strany, a mkolI ustanovemm 
výjimeoným, které by analogického použití nepři~ouištěJ,O. Než i ,ámhá 
podmínka pro použití .analogie jest ,dána: všechny momenty, ktNe 'sl,u
žebním poměrům zaměs,tnanců státních a ,k'omunálních do'd.ávaií povahy 
v,eřcj,no':>rávnÍ, dány jsou ioholedriě oObcí statutárních a tedy i ohledně obce 
hl. města Pmhy. Mef o útvary prá'vmě ostatním ohcím zcela rovné. Není 
tedy pří'činy, proč nelhl,e1děti i na lúřed'níky obce Pražské ·'pod zorným 
úhlem základního pojetí zákona ze dme 23. července 1919, čís. 443 sb. z. 
a nep01ímati jich za úředníkY veřejné. A, naopak ,jsou ,tu dův,o?'y~,ro 
uznání veřejnoprávní povahy jich služebmhopomeru hm sllne!Sl, c~m 
význačnější mlsto v ce,lkové organisaci 'veřeilné správy přiznánO' ~f~ ohCllD 

statutárním tím, ž'e v'e svém: ObViO'du obstarávají veškeru správu veřejnou, 
vY1k,onávanou jinak státním politickým -úřadem prvé stoJi'ce. Pokl1d pak 
jde sp-ecielně o zaměstnance obce 'Pražské, pr,o! něž ·dk cit. us.tanovení sta
tutů ve velkém rozsahu platí materielně st,ejmé 'předpisy jaJko pro< úřednrky 
státni, selhává tu dokonce i hlavní námitka, Ulvedená proli veřeinoprávni 
.pov,aze SliUlŽ. poměru úředníků- obeouíClh; že totiž, nemají 'úřad,u, který by 
ie opravňoval jménem ,olbee jednaiti. Nebot magistrátní rá:dlni a po případŠ 
jiní magistrátní úřédníci, mají v městské radě v,ot'll'~n deCls~vum . st~'~nc 
iako členově městské rady (§ 130 staO, a v o'horu pusobnosll magIslra!u 
~ami, ať ve sboru, ať jednotlivě, obstarávají přímo veřejné funkce obci 
svěřené. Ohor iich ,pús1o'bnnsti .j):! tedy určen, ie Hm zákonem samým pro
pÍ>jčena určitá moc úřední (§ 146 stat.). S druhé stmny však § 77 stal.. 
vyslovuje principielně rovnost postavení všech zaměslnanců ,obecní'ch se 
zaměstnanci magistrátu, takže - nutno-li přiznati veřejn?pravní povahu , .. 
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služebnímu poměru zaměstnanců magistrátu - nelze ji popříti ohledně 
zaměstnanců ostatních. V,eden těmito úvahami konfliktní senát uznal, že 
norem d",ných o kompetenci k rozhodování sporů ze služebního poměru 
úředníků státních a specielně úředníků obcí nestatutárních užiti jest ana
logicky i na rozhodování sporů ze služebního poměru úředníků obce 
Pražské,a u,znal proto za příslušné k rozhodnutí sporu, o nějž jde, úřady 
samospravne. 

Seznamy vypracoval 
~ ~~~ ~-- ~-D"BOŘlVOJ PEKÁREK, 

místotajemník nejvyšSího soudu. 

V ěcný seznam abecedni. 
Abstraktní škoda Viz s m I o u vak II P II í. 
Advokát: ručení za náměstka či s. 482. 
Advokátní praxe viz k a n d i rl á i a d v o k a c i e. 
Akcept (směnečn~T) vllastní dlužníkův: nemůže býti předmětem 

zadržovacího práva dle čl. 313 Gbeh. zák. čís. 630. 
Akkreditiv: honor.ovánÍ jeho proti příkazu čís. 493.· 

vyplacen~r bankou. ač předložený nákHl.dni list neměl označení du
plikát čís. 732. 

Alternativnj plnění: pokud múÚ -býti žalobcem odvoláno čís. 676. 
Amortisace viz II m -o ř e II í. 
Asignace viz p o JJ k á z k a. 
Automobil viz ručení za škodu. 

Bagatelní nároky, pohledávky viz po hle d á v k y 11 e pat r 11 é. 
Banka r a k o u s k o-u her s k á: Ilárok ,čSll. repuhliky na získání proti

hodnoty za závazky dle nař'Ízení č. sb. 246/1919 jest nárokem veřejno-
právním čís. 372. , 

Bankovka: nárok eráru na náhradu ško:dy, jež mu -byla způsobena pod
loudným obchodem paděLanými bankovkami, íest nárokem soukromo
právním čís. 375. 
kdo platil bankovkou, opatřenou pa,dělaným kolkem, není příjemci 
povinen náhradou, dal-li tento bankovku dále, aniž stihla ho z toho 
povinnost, odškodniti dalšího příjemce či s. 674. 
ten, komu bylo placeno bankovkou opatřenou paděleným kolkem, 
mÍlže žádati opětné zaplacení jen proti tornu, že přijatou bankovku 
vrátí čís. 607. 
platil-li lmpitel bankovkou" opatřenou padělaným kolkem, TUCl Pro
dateli ze správy i dle všeobecných předpislr o smlouvě trhové 
čí s. 700. 

Bezeilstný držitel viz drž i tel bez ell s t n ý. 
Bezplatný byt viz byt bez pIa t II 'fl. 
Běžný účet viz ú čet běž II ý. 
Bolestné. rozsah jeho- či s. 386 .. 
Bun;,(;,'ní soud rozhcdčí viz r o z 11 o d ·č í s Ú II d. 
Bydliště: pobyt v hotelu nevylučuje, že host má II témže místě řádný byt 

čís. 735. 
Byt: služebnost užívání jebo, PJopuj?ená neprovdané ženě do její smrti, 

neopravňuje ji v případě sňatku, by do .bytu vzala svého manžela 
čís. 565. 

Byt bezplatný (nař. č. sb. 223/1919): podání žaloby o vyklizení jeho, soudní 
svorrení k výpovědi není ještě exekučním titulem čís. 592. 

- společný' manŽelů: používá-li jej manželka po rozvodu čís. 748. 
Bytový úřad viz II řad byt o v j, zábor bytu. 

A 

Cena obecná: Dojem či s. 706. 
stavební cena pozemku, ie-li takto upotřebitelnj'lm pouze pro ma· 
jitele sousedního pozemku čís. 468. 
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Cenné papíry: P-fode-i---tf€fi k0HlisiQlláftm----rra---bnrse--č·T~S,-#@"'oT,-----
Cesta nez.1wtná: pořad práva, navrhováno-li, by ji bylo zakázáno pře

kládati mimo meze vytčené usnesením ji povolujícím čís. 388. 
nestačí průkaz (§ 17 zák), že peníz, rovnající se odškodnému, dán 
byl na poštu pro oďpůrce čís. 743. 
zřízení její nemůže žádati pachtýř pro spachtovaný pozemek, byf 
naň uplatňoval požadovaoí nárok čís. 816. 

Cizí stát: nelze žalov'ati II tuzemských soudů čís. 639, 7U5, 712. 
Cizoložství: viz r o z 1 II k a m a II žel s tví. 
Cizozemci: mohou se pro Spor o rozluku manželství podrobiti soudu tu

zemskéniu čís. 557. 
ohledně cizozemského nezletilce jest tuzemsk~'m soudům poručenskÝrn 
vykonávati pravomoc dle tuzemských zákonů čís. 749. 

Cizozemský exekuční titul viz e x e k u c e. 
Clausula rebus sic stantibus: ohledně úmluvy, jíž se strany před převratem 

podrohily rozhodčímu soudu Vídeňské bursy čís. 373. 
jde-lú o rozsudečn1r vyrok o v1r živné'm nebo o výši úrazového dů. 
chodu čís. 8lZ. 
viz též ne 111 o Ž Tl o s t pln ě II 'Í. 

Darování dle §u 1247 cbč. zák.: pojem Cl s. 397. 
z důvodu cizoložného poměru mezi dárcem a obd.ařcn~'m příčí se 
dobrým mravům čÍs. 821," 

Dcera 11 e man ž e II s k á viz dít ě n e 111 a n žel s k é. 
De1egace dle §u 31 j. 11.: dlužno si vyžádati vyjádření stran a soudu 

či s. 731. 
Deserter viz sb ě h. 
Deposice soudní viz s 1 o ž e II í k s o udu. 
Dešťová voda viz vod a. 
Dědic: dúvod nehodnosti dle §u 543 obč. zák. Cl s. 486. 

ve sporu proti pozůstalosti dosud neodevzdané jsou dědicové její:ini 
zástupci, nikoliv společníky v rozepři č 'i s. 566. 

Dědictví: podmínky oddělení jeho čís. 492. 
Dělnické pojištěni viz poj i š t ě n í děl nic k é. 
Dítě manželské: o liodaném odporu dle §u 156 obč. zák. za stanoven~rch 

podmínek jest jednati v řízení nesporném čís. 683. 
pokud může odporovati manželskému zro-zenÍ manžel. jenž v době 
si'iatku vědělo těhotenstvÍ manželky čís. 496. 
nemanželské:_ nemá proti otci nároku na výbavu čís. 406. 
pokud může i provd-aná dcera žádati na otci výživu a zaopatření 
čís. 610. 
pokud má nárok na zaopatření čís. ,756. 
pokud se může domáhati za'opatření, byI-'li s otcem uzavřen smír 
či s. 761. 
vi'z též v ý ž i v n é. 

Divadlo: ručeni za úraz herce na scéně čís. 70.3. 
,Dobírka viz s nI I o II vak u pll í. 
Dobrovolná drali]}a viz dra ž b a dob r o vol 11 á. 
DOdací smlouva viz smlouva dodací. 
Dodání" pracovních sil: právní povaha smlouvy čís. 403. 
- zboží viz sml o u vad o d J C í. 
Dodatečná IhO.ťa viz 1 h 11 t a d o -rl a teč n á. 
Dolování viz hor II í p r á v o. 
Doložka na faktuře viz f a k tur a. 

775 

Domovské právo: změnil-li je manžel po rozvodu, nemá to vlivu na do-
movské právo manželky čís. 472. 

D Z'elezn',c'n', n á k 1 a dní: .nepoužije-li drál11i. oprávnění gu 58,od-
oprava , dl h' - 10-1 . stavec prvý, žel. 'dopr. ř., má nárok na doprav-ne, e saz ove po z (:J' 

na zboží deklarov'ané čís. 483, . , . 
byla-li zásHka jako přespočetná prodána, jest posuzovah 11arOl). dle 
zásad občanského zákonníka čís. 562, ., , 
proti -příjemci účinkují i ůmluvy mCZL odesilatelem a drahou, jež 
nejsou zřejrny -z nákladního listu či s. 7~8, . 
mezinárodní úmluva nemá v čsl. republ1ce platnosh čís. 832, 
ručení za škodu viz tamže. 

Dovětek: při sporech o platnosti jeho nelze postupovati dle §u 125 a násl. 
nesp. říz. čís. 481. 

Dovolací st!žnost viz s tiž n o s 1. d o vol a c í. v 

Dovolání: nepřipustno žalobcovo, byla-li ve sporu o hodnotu 1000 Kc, 
nepřevyšuJící zaloba prv3'm soudem zamituta vůbec, odvnladm pro 
tentokráte čís. 593, 
přípustno žalovaného čís. 797. 

Doznání: nemu'že jím o sobě h~di dokázán důvod f0Zrluky čís. 820. 
Dražba dobro-volná: při propachtová-nÍ a nároky dosavadních pachtYřil 

čís. 573, . d'b 
závaznost dražebních podmínek, třebas nebyly pOlaty do raze ni 
vyhlášky č 'Í s. 620. 
exekňČIU: spoluvlastník nemovitosti, jehož podíl nebyl ve dražbě! 
není účastníkem dražebního řízení, týkajícího se podílu druhého spolu
vlastníka Č Jí s. 479. 

- op ě t n á: i nadzástavní věřitel jest oprávnčn ji navrhnouti 
čis.451. 

Drobní pachtýN. -viz z a j i š t ě n i p řl d y. 
Držitel bezelstný: vlastnik rniiže na něm žádati vydáni peníze, který' za 

věc utržil čís. 529. 
Důchod úrazovÝ: změní-li se podstatně rozhodující okolností, lze se do-

máhati změny rozsudečného vyroku Č ,i s. 812. 
Dúkaz viz d o zná n í. 
-- z a ji š t ě n í d ů k a z II viz tam ž e. 

Dup,likát n á k I a dní h -o 1 i Stll: v}'znam pro vyplacení akkreditivu 
čís. -732. 

DOvod rozluky viz r o z I II k a man žel s tví. 
Důvod žalobní: pOjem čís. 463. 

Erár b~valý c. k.: povinnost platiti -y Kč čí vs,' 760.. v, __ 

Evikce: nevztahuje-li se k ni předpis §u 49 CIS. 8 J. n. Cl s. !33. 
Exekuce: dra ž b a viz tam že, h y pot e k a s i mul t a n n 1 viz tam ž e. 

o d k 1 a d ex e k II C e viz t jl m ž .e. 
pro z a t i m n í o Dat ř e, II í viz t a 111 Ž e. 
pří s-I uš n o s t viz tam ž e. 
výpočet čl. III. uv. zá;k. je vý·~učnYm či s. 375, 
otázku měny nelze řešiti čf s. 764, 
rozhodnuti politické správy o v)i'vlastnění _půdy k dělání hor není 
exekučním titulem pro soudní exekuci čí s-. 544" ." vv" 

lze exekučně zabaviti nárok povinného proti vymah.aJlcLmu ven~elr na 
složeni kauce do rukou strany povinné č i s. 75~, . 
k vynucení po-dpisu smlouvy lze povoliti jen j krYje li se obsah smlouvy 
přesně s obsahem exekučního titulu čís. 767, 
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pokud Jze proti dlužníku povoliti exekucí pro rušebIJÍ činy příslušníků 
jeho domácnosti a jeho čeledi čís. 633, 
Pfoti státu pro závazky sou krom oprávní čís. 568, 
pokud může dlužník dorpáhati se nejen odkladu, n~Tbrž i zrušení exe_ 
kuce pro nárok závis1:{" na vzájemném plnění vymáhajícího věřitele 
čís. 545. 
platí ustanovení §u 527, odstavec druhý, c. ř. s. čís. 730, 
rozsudky vynesené na T~šínsku Polskými soudy čís. 5.50, 
ti,tuly, zřízené před státním převratem v území, jež v době vzniku 
patřilo do obvodu bývalých království a zemí na říšské radě zastou
pen~~ch, Po státním převratu nebylo však při vtěleno do státní oblasti 
Československé repuhdky č.í s. 506, 
pokud iest zabavitelným drahocenný", pro dlužníka při výkonu po~ 
volání nepostrádatelnSr předmět čís. 42.1, 
na kutaci právo a dílo čís. 701, 
dle §u 354 ex. r: nárok vymáhajícího věřitele na náhradu čís. 744, 
dle §u 354 ex. ř. a' nikoliv dle §u 349 ex. ř., zaváz,al-li se kdo, ode
vzdati pronaHmateli byt, užívaný·" osobou, jež nen.í jeho podnájem
níkem čís. 489, 

dle ~u 35,~ ex. ř.: povolení prozatimního opatření dle §u 384 ex. ř. 
jest pouhým exekučním titulem čÍs. 737, 
z a j i š f o v a c í: podmínky přípustnosti v případě čl. XXVII. uv. zák" 
čís. 622, 
na platy a v}rživné zaměstnanců (zák. č. sb. 314/1920), 
pokud lze vésti exekucí dle odstavce "druhého. §TI "1 pro nároky ne
manželské matky čís. 618. 

Faktura: jinaké doložky než dle §u 88, odstavec druhý, j. n. nestanou se 
nevS,'tkováním součástí smlouvy čís. 446, 
doložka splatno a žalovatellno; včasné zaslání ve smyslu ~.u "88, odst. 
2 j. n. čí s.' 582, 
viz též pří s I u š n o s t dle §u 88 o d s t. 2 i. n. 

Fideikomis viz s věř en s tv í. 
FideikomisárnÍ substituce viz s u b s t i tu c e. 
Finanční prokuratura: pokud zastupuje církevní majetek v jednání o po-

žadovacim právu drobn:('ch pachtýřú čís. 583. 
Pirma společnosti s ruč. pbm. viz s p o leč n o s t s r. u Č. o b m. 
Piskus cizího státu viz stá t. 
Fond nemocniční praiiský: nárok na př'íspěvck promlčuje se po uplynutí 

pěti správních let čís. 735. 

Hajný náleží k osobám ve smyslu Sn 49 čís. 6 j. n. čís. 434. 
Herec: ručení za úraz na scéně čís. 703. 
HeredUas iacens viz p o z Ů s t a -1 o s t. 
Hlína: dobývání její na cizím pozemku icst nepravidelnou osobní služeb

ností čís. 46:3. 
Hodnota viz cell a. 
Honitba: pokud mohou držitellé jednotlivých pozemků žalovati na soudě 

předsedu družstva o ~aplacení připadaiící na ně části výtěžku čís. 627. 
Honorování akkredi~ivu viz a k k"r e d i t i v. 
Humi právo: ustanoven'í §§ 98 a 103" hor. zák. t~rkají se pOUze "Cl-d:škodného 

za užívání pozemků a nikoliv náhrady škOdy, zPllsobené dolovánim 
čís. 380: 

pořad práva dle §u 103 hom. zák.; rozhodná doba pro stanovení při
měřeného odškodnění za pozemky, přenechané k dolování čís. 400. 
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ro~:hodnuti voiitické správy o vyvlastnění půdy k dělání hor není exe
kl čním titulem pro soudni exekuci" čís. 544. 

Hosp{;dářská rada ob e C II i není státním úřadem čís. 609. 
- - o k r" es n í nemá zpusobilosti býti stranou čís. 785. 
- správa velkostatku nemá procesní způsobílosti čís. 464. 

Hranice: bylo-li se domáháno uznání vlastnického práva k určité. ohrani
čené, žalovaným užívané části p"ozemku, nelze postupovati cestou 
nespornou čís. 688. 
dos.pělli soud ve sporném řízení k názoru, že pořad práva jest llepří-
pustný, musí ža"lobu ~dmítn~liti čí:. 790. . ~;'" ~ ~, "\ 

Hromaděni nároku bagatellllch s naroky pres 100 K v ledne zalobe Cl s. 805. 
Hromadná osoba: ručení čís" 725. 
Hypoteka simultanní: pokud nelze vyhověti žádostí za vklad zástavního 

práva za náhradní nárok (š 222 odst. 4 ex. ř.) čís. 504. 

Chornmyslnost viz r o z 1 u k a !TI a II žel s"t v í. 
Chudí viz D r á voe h u d ý ch. 
Chudinská péče viz o b e c. 

Impotence vh. nemohoucnost. 
Inserát viz pro z a t i 111 TI í o pat ř e II í. 

Jednatel viz s p o leč n o s t s ruč. ob m. 
- nezmocněný (§ 1035 obč. zák.): uzavřevší smlouvu pro společnost 

s ruč. obrn., dusud do reistříkn nezapsanou č ť s. 515. 
Jistota viz Pf o z a t i m n.í o pat ř e n í, z á s t a" v ní p r á v o. 
~ ialobni: lhos,lejno, kde žalobce bydlí a má svÍlj majetek č i s, 787, 
Jmění obecní vhz ob e c. 

Kandidát advokacie: předpis čL J. nař, č. sb. 651/1919 a § 1 Č. sb. 17611920 
" platí' též pro kandidaty, kteří v době skončení svých právnických 

studií konali již vojenskou službu čís. 631, 
čl. I. nař. č. sb. 65J/1919 vztahuje se i na kandidáty, kteří již před 
podáním žádosti za zkoušku ze služby v československém vojsku vy
stoupili čf s. 771. 

Katastrální mapa viz map a" 
Knihovni věci: ne]ze uiW ustanovení SU 15 nesp. říz. čís. 707. 
- poznámka viz p o z TI á m k a" 
Komisionář: banka váči upisovateli válečných půjček č" í s. 685, 

vzdání ,se práva dle čl. 376, odst. 3 ohch. zák. komitentem čís. 636, 
pokud jest oprávněn prodati cenné papíry na určité burce či s. 696, 
stn.ny mohou úmluvou upraviti práva a závazky odchy1ně od o~
chodního zákonníka a obchodní zvyklosti či s. 754, 
použití čl. 376 odst. 3 obcl}. zál}"., ilde~1i {) PTodei cenn}rch papírů na 
burse; právní pomčr ke komitentu čís. 802. 

KonceSionář d~áhy vilz ruč e"n í dr á"h y. 
I(onku"rs: nárok na" náhradu škody, zpúsobené v:yhlášenill1 konkursu nepatří 

do úpadkové podstaty čís. 512. 
Konto - W.: či s. 686,754, 802. 
Kontokorent čí běžn5r účet čís. 776" 
Korespondent: příslušnost pro spory se zaměstnavatelem č,í s. 762~ 
Koupě kryci viz s m I o u vak u p n L 
Kryci koupě viz smlouva kupní. 
Kůň . vojenský: není vylonč"en z právního Obchodu; neoprávněný prodej 

jeho či s. 733. 



778 

Kupní cena viz s m 1 '0 II vak li pn í. 
- smlouva viz s ID'} o li vak li p n í. 

Kutaci právo: exekuce na ně; příslušnost Cl S. 701. 
I(vihmce: povinnost vykvitovati zapravený dluh postihuje i zákonnéhv 

zástupce věřitelova čís. 523. 

Legitimace viz náhrada škody, stížnost, zpúsobi:lost pro
cesn'Í. 

Ležíci pozůstalost viz p o z Ů s tal o s t. 
Lhůta: vliv soudních prázdnin, je-li konec lhůty stanoven k určitému dni 

čís. 354. 
ohlašovacÍ: k umoření listin čís. 589. 
dle §u 933 ob č. z á k.: počíná dodáním dobytčete čís. 410, 
jest preklusivní, ustanovení §u 89 org. zák. tu neplatí Č 'Í s .. 119. 
dl e §u 967 ob Č. z á k.: čítá se ode dne vrácení; nevztahuje se k ná
roku na úschovné ,č í s. 604. 
dle čl. 349 ob c h. z á k.: počíná dodáním zboží, nikoliv již plněním 
smlouvy či s. 513, 
vztahuje se i k nárokům na odš,kodnění, pokud vyvěrají z nesplnění 
smluvní povinnosti čís. 675, . 

nevztahuje se k případům, kde dodáno jiné než objednané zboží 
čís. 79R. 
dle čl. 356 obch. zák.: mŮže býti poskytnuta i nedoporučeným 

. dopisem čf s. 577, 

nepřiměřenost její Hemů'že uplatňovati: pro datel, jellž Pro vzestup .~ep 
odepřel plniti čís. 718. 
dle '§u 575 c. ř. s.: neplatí v řízení o žalobě zaměstnavatele na za
městnance o vykJiizenÍ služebního bytu· čís. 775, 
platí i ve sporech- o žalobě drobného,pachtýře proti p-ropachtgvate:i 
11.1. odevzdání pozemku na prodlouženou dobu pachtovní čís. 835. 
dle §u 575, odst. 3 c. ř. s.: nelze si jí povšimnouti z povinnosti úřední 
k oposični žalobě čís. 548, 
neplatí, je-li exekučním titulem rozsudek dle § 569 c. ř. s. čís. í78. 
dle §u 391, o d s t. 2 eX. ř.: přiměřenost její čís. 809. . 

Lichva (ri a ř. ze dne 12. řtí j TI a 1914, čís. 275 ř. z á k,): není tu, dal-li 
si věřitel na úhradu své ohrožené pohledávky po'stoupiti o něco vyšší 
pohledávku dilužnfkovu č! s. 663. 

Manžel: nen:ůže žádati, by ho manželka sledovala, žije-li sám ve spole
. čenství s Hnou ženou čís. 376, 

není op'rávněn sdíleti byt, jenž propůjčen byl jako služebnost jeho 
-manželce za svobodna čís. 565. 

Manželka rozvedená: spoluužívání společného bytu, jehož nenajala, po 
rozvodu čís. 748. . 

Manželský původ dítěte viz dít ě m a II že 11 s k é. 
Mapa pozemková a katastrální: nesrovnalost čf s. 404. 
Matrika: oprava její k podnětu ojJatrovnického soudu, bylo-li zanešeno 

manželské dítě jak0 nemanželské čís.:' '591. 

MeHoračni břemena: byl-li je nucen kupitel zapraviti, ač jich výslovně 
nepřevzal čís. 527. 

Mezitimní návrh určovací viz n á vrh u r Č o v a c í mez i ti m II í. 
Měna: přisouzených útrat r-ídí se předpisem §u 1420 obč. zák. čís. 367, 

závazek aSignáta, jenž v době před okolkováním bankovek přijal na 
území čs. státu od cizozemského asignanta IJoukaz na výplatu v ko
runách na tomto územi čís. 3í9, 
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závazek kupit6~ÚV, by placeno bylo u Pražské poštovní spořiteiny 

čís. 382, 
cizozemsk~-' dlužník pohledávky, znějící na koruny a splatné v tu
zemsku, jenž otálel se zapravením až do započetí ,akce okolkovaci 
čís. 405, 
platil-li dlužník z cizozemska neoprávněně takový-m způsobem, že 
věřiteli ncbY'lo lze dáti bankovky v-čas okolkovati čís. 445, 
placení složenkami Vídeúské poštovní spořiteú1Y po 6. únoru 1919 
čís. 549, 571, 697, 
na ř. Č. sb. 167/1919 vztahuie, se na účty vůbec čís. -55J, 
nevztahuie se k pohledávce, iež' vstoupila novacÍ na místo pohledávky 
z obchodního spojení čís. 664; nevztahuje se k ojedinělým pohledáv
kám' soud není vázán nazorem ministra financí čís. 740, 
§u 6' z á k. čj s. 187/1919 jest použiti i tehdy, když věřitel bydlí mimo 
oblast es. republiky čís. 664, 
je-li cizozemcem a platiště v cizozemsku č 'Í s. 740, 
splniště závazku přejímatele dluhu čís, 555, 
Je-li pohledávka, splatná v cizozemsku, pojištěna n::t tuzemské nemo_ 
vitosti čís. 638, 
Konto W: čís. 686, 754, 802, 
povinnost býva1lého c. k. eráru platiti v Kč 'č í s. 760, 
podána-li žaloba, domá~aiící se za.placení v K;, před měnovou rozlukou 
či s. 764, ' 
při placeni náiemného z tuzemské, nemovitosti do dzil]).' tis. 777, 
v~"žiYného nemanželského dítěte, ié-li otec v cizině č i s 732, 
splniště pro závazky dráhy k náhradě dle §u 84 a 88 dOPL ř. žel. 
či s. 832. 

Mimosoudní výpověď viz vy p o v ě ď. 
Alístnosti obchodní viz och ran a n á j e m c ů. 
~ spr:;lkové viz och r a II a n á i e m c .ú. 

Mzda: nemá na ni nároku dítě, iež pracuje na statku otcove a tento je 
vydržuje č,-í s. 450, 
nárok dle Su 1154 b) obč. zák. při opětovném onemocněni dělníka 
čís. 518; i byl-li nemocen dále n~ž jeden týden; mzda za týden ka
lendářní č i s, 710;. 
není závislým na tom, že zaměstnanec hlásil nemoc zaměstnavateli 
čís, 724. 

Nabídka ku smlouvp.; náležitosti Jejl Cl s. 757 . 
Nádražní šatna viz ruč e n í dr á h y. 
Náhrada: dle §u 7 ds. riař. 131/19: jest ji určiti v řízení mimosporném 

i tehdy, je-li sporno, komu přísluší čís. 564. 
škody: nárok manželúv, že odpadla mu usmrcením manželky bez
platná pracovní síla čís. 386, 
le.c;itirrace k žalobě, byla-li úrazem. zplIsobena újma osobě třeti čís. 390, 
nárok proti veřejnoprávnímu svazu, ježto neudržoval veřejné cesty 
v řádném stavu, jest nárokem soukromoprávním čís. 449, 
dl c §u 1310 O' b č. zák. lze se jí domáhati tep-rve, když před tím 
marně bylo se domáháno žalcboll náhrady škody na osobách k tomu 
povinných čís. 462, 
poškozen--li č,eledín zvířetem, jež již delš-í dobu znal čís. 461, 
rozsah povinné !léče čís. 471, 
kdo bezprávně -osvojiT si vládu nad ciZÍ veCl, jest práv z jejího po
škození po dobu, dokud věc jest v jeho moci čís. 487, 
viz též r II Č e ll! z a š k o d u. 
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Nájem: bylo-li při prOnaJmu movité věci mluveno, že náiemce může věc 
kdykoliv za určitou úplatu koupiti, jest to· úmluva o smlouvě budoucí 
(§ 936obč. ",k) čís. 393. 
bytu: najala-li si byt pouze manželka, působí exekuční titul proti ní 
znějící i proti jejímu manželi, jenž s ní sdílí společnou domácnost. 
čís. 433, : 

viz též s ITl 1 o II v a II á j CIn 11 í, och r -a II a II á jeli c tI, v Y k J i z e II i, 
v Ý p o v ě ď. 

Náklady výrobní v,iz II e m o Ž 11 o s t p I II ě 11 í. 
Nakllpovač obilního ústavu viz o b i I II í úst a v. 
Nález rozhodčího soudu viz s o li d r o z hod Č i. 
Náměstek: ručení za něho tím, kdo si ho zřídil čís. '482. 
Námitka nepřislušnosti viz p ř 'Í s 1 II Š II o s t. 
Námitky proti výpovědi 'liz v ý p o v ě ď. 
Nároky nepatrné viz p o hle d á v k Y II e pat r II é. 
Nařízení: .vydaná na základě zákona Č. sb. 307/1919; kdy pozbývají platnosti 

čís. 480. 

Návrh určovací mezitimní: lze vyřešiti i otázku, jez dohrká 'se práva třetí 
osoby, j~ž není stranou rozepře čís. 653. 

Nehodnost dědická viz děd i c. 
NemaU!Želská dcera viz ď í t ě 11 e man žel s k é. 
Nemanželské dítě viz dít ě ne man žel s k é: 
- otcovství viz o tec n e man žel s k Ý. 

Nemocenská pokladna - přczkoumávati nález rozhodčího soudu není řád-
ným soudi'!lll dovoleno čís. 672. 

Nemocniční fond viz fon -do 
Nemohoucnost: telativní, tkvící v zrůdnosti duševní čís. 74l. 
Nemožnost plnění: jest posuzovati dle poměrÍl v době vydáni rozsudku; 

pokud jest použiti §u 4D9, odstavec druhý, C. ř. s~ čís. 399, -
stouply-ai výrobní náklady čís. 409. ' 

Nepatrné nároky ~ polrledávky viz DO hle d á v k y ne p a" trn é. 
Neplatnost kupní smlouvy viz sml o u vak u p n í. 
Nepřekonatelný o d por viz r o z ln k a man žel s· tví. 
Nesporné řízení: pokud 'usneseni nebylo doručeno, mlEe soud, od něho 

upustiti č! s. 457. 

Neúčinnost smluv (§ 879 ob:::, zák.) nepomíjí tím, že zákonn~' zákaz byl na-
potom zrušen čís. 797. 

Nezákonnost zřeimá (§- 16 nesp. říz.) pojem čís. 745. 
Nezbytná cesta viz c e s t a n e z byt n á. 
Nezpfisobilost (§ 1315 obč. zák.); pojem čís. 833. 
Notářské puplatky: vyloučen dovohcí rekurs _ čís. 634. 
Notářský spis: nezbytný, ide-lli o, "manžele, rozvedené čís. 667. 
Nouzové penize viz pen í z e. 
Novoty (§ 482 c. ř. s.): pokud připustny, zrušen-li rozsudek a nanzeno 

doplněni čís. 453; v. rekursu lze poukázati ke skutečnostem ohecně 
známým a k předpisům zákonným čís. 506. 

Občanství státní: změnil-U je manžel Po rozvodu, nemá to vlivu na státní 
občanství manželky čís. 472. 

Obec: nárok na náhradu nákladu, jenž obec postihoval dle zákonů o chu
dinském opatrováni, jest nárokem soukromoprávním čís. 431, 
viz též DO řad D r á v a, 

'(ní.kon č. sb. 421/1919): rozhodná doba pro převod nemovitosti 
čís. 561, 
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rozhodnutí o tom, zda nemovitost byla pI-ed knihovn-ím převodem ma
Ietkem souktom$rm -či obecním jměním neb statkem čís. 659. 
stamtární: rozhodovati o nárocích úředníků na služební požitky jsou 
]lOl olány úřady samosprávné,.. do dat e k. 

Obccni-' hodnota: pojem čís. 70ó. 
Obe!.!ní rady bospodářské viz h o s pod á ř s k éra d y. 
Obhájce svazku manželského: nelze ![lu zříditi zástupce nebo náměstka pro 

jednotlivé úkony procesní čís. 455, 
jest oprávněn napadnouti r'ozsudel{, Fmž žaloba o rozluku byJa za
mítnuta z uuvodu. že manželstvl bylo již právoplatným rozhodnutím 
cizc,zemského soudu rozloučeno čís. 472, 
jest zmatečností, hyl-Iř projednán rozluko-v~' spor bez něho 'č í s. 5J5, 
ve sporech o rozluku není povinen podati dovolání či S. ;)36. 

"Obchod podloudnÝ tankovkami víz ball k o v_k a. 
Obchodní místnosti viz o cll r a II a n á j e m c Ů 

pomocník tzá!i:, ze dne 16. ledna 1910 čís. 20 ř. zák,): ojecti
n~lýrn plekroéením příkazu nestal se ještě nehodn)'m zaměst!lavate

,lovy (ll1věry čís. 447, 
náleží sem stavb:yvedůud a polír čÍs. 491, 
má-li narok na tantiemll dle obchodního zisku čís. 531, 
služební smlouva může přijíti k místu .. i konkludentním jednáním stran 
čís. 661, 
nenastoupí~li službu, může zaměstnavatel žádati pouze náhr<!-du škody 
čís. 762, 
nárok na smluvený plat za tříměsíční "výpověďní lhůtu dle §u 5 nař. 
č. sb. 14/Í919 pod:léhá časovému obmezení §u 34 zák. o obch. 'Pom. 
čís. 765, 
viz též s li Ion v a s 1 II Ž e b n í, z a m ě s t n a n e C. 

Obilní ústav válečný: nakupovač jest jeho zmocněncem, nikoliv komisioná
řem ve' smyslu obchodního zákona čís. 727. 

Objednatel viz sml o li v a od! 1 o. 
Obnova pachtu (zákon Č. sb. 593/1919): vztahuje se též k pachtťlm, jež dle 

smlouvy konči se přesně stanoveným dnem kalend,ářním čís. 389, 
námitky proti oznámenému nároku ne!Jze uplatňovati sporem čís. 611, 
o žalobě na odevzdál1'í pozemku" platí kratší ,lhůty §u 5í5 C. ř. s. 
čís. 835. 

Obnova řízení: z důvodu čís. 7 §u 530 c. ř. s. a byl-li původní rozsudek 
pro neuplnost řízeni zrušen soudem odvolacim dříve, než-li bylo roz" 
hodnuto o obnově čís. 4,53, 
dle :§u 530 čís. 7 c. ř. s'.; liknavost v původní rozepři; stačí mnžnost, 
že novými" prŮ'vody přivod'í se výsledek, příznivější žalobci o obnovu; 
rozhodnutí o útratách čís. --813. 

Oceněni žalobcovo: závaznost pro. soud čís. 786, 
Odděleni dědictví: podmínkY Č'Í s. '492. " 
Odevzdání věci: prohlášením d1e §u 428, druhý případ, obč. zák.; zname

ními dle §u 427 obč. zák. či s. 456, 
znameními: DEstačí, "že byl odevzdán klič 'od pokladny, ni'koliv však 
klíčky od schránek, v nichž věci byly uz'amčeny čís. 458. 

Odhad nemovitostí v řízení pozůstaJ.ostním čís. 440. 
Odkazovací usnesení: návrh dle §u 261, odst. 6, c. ř. s. nelze -učiniti jen 

pro případ práyomoci usnesep'Í, vyhovujiCího námitce nt:přís1ušnosti 

čís. 794. 

Odkazovník: při sporu o návrhu jeho TIt~lze postupovati dle §u 125 nesp. 
říz. Č. í s. 481. 
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Odklad, ex~kuce: rekurs na usnesení dle §u 42 čÍs. 7 ex. ř. sta,lo-H se před 
jeho vyřízením usnesení exekuci povolující právoplatným čís. 418, 
dle §u 42 čÍs. 7 ex. ř. jen za podmínek §§. 42-44 ex., I'. čís. 418, 
je-li nárok závislým na vzájemném plnění věřitele čís. 545 
domáhá-li se dlužník plnění v měně rakouské čís. 641. ' 

vyklizením (nař. č. sb. 409/1920): podnájemník není oprávliěn do
máhati se odkladu exekuce povolené majiteli bytu proti nájemci 
čís. 650, 
odložiti lze i exekuci teprve hrozící čís. 660, é i s. 818. 
může se domáhati ten, kdo užívá bytu na základě nějakéh'o práva 
čís. 699, . 

rozhodným jest chování se povinného teprve PO vzniku exekuč
ního titulu; lhostejno, že titul spočívá na opatření úřadu správ
ního; týká se i těch-, kdo užívají místnosti bez schválení bytového 
úřadu; přiměřenost náhradního bytu čís. 818. 

Odkladaci účinek stížnosti viz s t'í ž n o s t. 
Odpor nepřekonatelný viz r o z I u k a man žel s tví. 
- dle §u 156 ob,č. zak.: za stanovených podmínek jest o něm jednati 

v řízení nesporném či s. 683. 
d J e §u 213 ex. ř.: jest opravnčn podati dlužník v otazce měny, 
exekučním titulem nevyřešené čís. 638. 

Odpůrči žaloba: přísQušnost 'č 'Í s. 429. 
Odpuštění viz rozluka manželství. 
Odstupné: ustoupil-li žalobce, domáhaiící se sp,lněnÍ smlouvy neb alterna~ 

tivně z důvodů ,odškodnění číselně udaného odstupného, od nároku 
na splnění smlouvy, jest povinen, by dokázal, v -jaké výši mu od~ 
škodné přís,1uši čís. 677. 

Odvoláni: postup soudu, seznáno~li teprve při odvolacíni líčení že, odvo-
lací spIs postrádá advokátova podpisu čís. 356.' , 
pokud jest nepojmenování odvolacího sOU'ďu závadou čís. 697. 

Oferta viz nabídka. 
Ohlašovací Jhilta k umoření listin čís. 589. 
Ochrana nájemcův: 

1. nařízeni ze dne 27. prosince 1918,' čís. 83 sb. z. a ll. 
živnostenské místnosti nestanou se bytem, i když opatřeny byly 
ka~lmy a nábytkem a živnostník' tam hlída'l a spal čís. 430, 
pOjem obchodnich míst-ností čís. 509, 528, 
pokud se vztahuje na sPollkové místnosti č 1 s. 511, 
ochrana dle §u 7 a) vztahuje se i k smlouvám, jež PO působnosti to
hoto nařízení byly uzavřeny na dobu neurčitou; 'nedostatek soudního 
svolení má v zápětí zrušení výpovědi čís. 595. 

2. Nařízení ze dne 9. února 1919, čís. 62 sb. z. a n. 
pojem újmy a vzájemné odvažování její čís. 428, 
jde o náiem, byl~1i pouze pronajat dům, třebas za účelem by v něm 
byla provozována -živnost hostinská čís. 687. ' 

3. Zákon ze dne 8. dub-na 1920, čis. 275 sb. z. a n. 
v řízení o soudním svolení k výpovědi jest dovolací rekurs vyloučen 
čís. 605, 702, 
nevztahuje se na nájem stavební plochy k ulož-ení stavebních reQuisit 
čís. 689, 
přípustnost žaloby na vyklizení; § 32 t)lká se pouze poměru mezi ho
stinským a hosty čís. 645. 
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nevztahuje se na nájem sportovního hříště, na němž po pronájmu ná
jemce vystavěl baráky čís. 736. 

Okres: pravomoc okresního v~lbOTu v hospO'dářsk~rch zálležitostech čís. 470. 
Okresní hospodářská rada viz h o s pod á ř s kár a d a. 
- nemocenská pokladna viz ne moc e II S k á p o k I a dna. 
- sJlniční výbor viz silniční výbor. 

Opattovník k činu: po'kud nelze zříditi pro v$rrobní a hospOdářská spole-
čenstva čís. 498. 

Opatřeni prozatímni viz pro z a tím n í o patř en í. 
- předběžná, v řízení nesporném; změnite1nost jich čís. 589. 
OpM:děnDst odvolání viz stí ž 11 o s t. 
Oprava matriky viz mat r i k a. 
Opravný prostředek: legitimace příbuzných nezletilce v řízení nesporném 

čís. 394, 
vzdání se jeho čís. 594, 
nepřísluší účastníku proti právnímu názoru, sdělenému v úředním 
styku soudem veřejnému úřadu č 'í s. 602, 
popčení účastníkú v řízení nesp'orném není Hutným čís. 827. 

Opui!tění zl.myslné (§ 109 obč. zák.): pojem čís. 369, 
viz též r o z rl u k a m a II žel s tví. 

Otec nemanželský: kdy lze se domáhati výživného sporem, uznáno-li otcov_ 
ství čís. 734, 
pokud při několi.ka souložnicích v ro.zhndné -době sporem nebo' smí
rem o otcovství s jednim pozb:9vá dítě právní možnosti domáhati se 
uznání otcovství proti ostatním čís. 815, 
viz též' d ! t ě, v Ý ž i v 11 é. 

Paděláni bankovek viz b a n k o v k a. 
Padělek: p-ro-deL jeho není prodejem zbož'Í vadného, nýbrž bezcenného a 

tudíž prodejem neplatn~7m Č ! s. 501. 
Pachtovni smlouY3 viz s- m I o II v a pac h- t o v II f. 
Pachtýř: l1emŮiže žádati za zřízení cesty nezbytné pro zpachtovaný po-

zemek čís. 816. 
Pachtýři drobní (zák. čís. 318/1919) viz z a i i š tě n í p ů ď,y. 
Patent': podmínky zabezpe,čovacÍch opaťření- čís. 519. 
Peníte nouzové: právní povaha; obmezení povinnnsti k jich výměně 

čís. 438. 
Platební rozkaz viz r o z k a zpl a t e b n í. 
Plniště viz spl n i š t ě. 
Pobyt viz by dli š t e. 
Podloudný obchod bankovkami viz ba n k o v k a. 
Poonikatelstvo ctr_~hy viz ruč e n í dr á h y. 
Po'dpÓra v nezaměstnanosti viz p o řad p r á v a. 
Podzemní prameny viz vod a. 
Pohledávky nepatrné: při hromadění jich jest použiti předpisů §§ 448 až 

453 c. f. s. Čl s. 691. 
hromaděni jich s nároky přes 100 K v jedné úiloběj řízeni bagatelní 
nelze -Pokládati za řízení zyJ]áštní čís. 805, 
přípustn-o i ve sporech nájemních; ocenění žalobcovo váže obě strany 
čís. 422. 

Pojistka: p,okud je cenným papírem čís. 662. 
Pojištění: dom'áhání se náhrady na soudě přímo neb žalobou určovací co 

do jsoucnosti -nároku č i,s. 547. 
zboží jest povinností odesílatelovou v době, kdy majetková bezpeč
nost na drah1ch jest nejista čís. 378. 
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úrazové dělnické: nárok poškozeného zaměstnancc proti podnikateli 
čís. 437, 

pro přípustnost pořadu práva o ž,alobě dle §u· 46 úraz. zák. jest lhostejno, 
zda v žalobě tvrzeno, že podnikatelI zavinil úraz úmyslně čÍs. 63-5. 

Poklop uzavírající sklepní otvor do ulice, jest dílem ve smyslu SU 1319 
obč. zák. čís. 694. 

Pokus smiřovací viz r o z v D d. 
Pokyn zemské správy politické na okresní politické správy, jenž nebyl 

řádně uveřejněn čís .. 359. 
Policie vojenská: orgán jeH, jenž II výkonu služby zabavil hallkovky, ne
může z této příčiny b~·ti žalován čís. 780. 
Polir viz o t ch Odll í 'p o moc II i k. 
Pomocník obchodni viz ob ch o d II í p o moc II í k. 
Poplatky notářské: vyloučen dovolací rekurs čís. 634. 
Pořad práva (ř á d 11~' C h s ,o II d ů, § 1 j. n.): nepřípustný, _ jde-li o získání 

pro1ihoGnoty dle Ilařízení č. sb. 264/19 čís. 372, 
nárok eráru na náhradu škody, jež mu byla způsobena podloudným 
obchodem s bankovkami, jest povahy soukromoprávní čís. 375, 
nepřípustný, změněn-li běh ďešťové vody, tekoucí po veřejné cestě 
Čí::l. 387, 
přípustný pro nárok; proti obci o náhradu škody z úrazu pádem na 
neposypaném chodníku pJed obecním domem čís. 390, 
přípustný o nároku propachtovatelle proti pachtéři zabraného, 'státem 
však dosud nepřevzatého -statku čís. 408, 
přípustn~', jde-li o nárok proti obci, jenž ji postihoval dle zákon'ů 
o chudinském opat.rování, čís. 431, 
přípustný, jde-li o nárok na náhradu, škody proti veřejnoprávnímu 

svazu, jenž neudržoval cesty v řádném stavu čís. 449, 
vřípusinym, jde-li o nárok příJemce poštovní zásilky. proti poště ·na 
náhradu škody čís. 517, 
nepřípustn~'m, jde-li o nárok na náhradu škody dle zákona o váleč

ných úkonech čís. 524, 
ide-li o žalobu dělníka na podnikate1e čís. 635, 
ide-li o rozvrh čistého zisku honitby či s. 627,-
jde-li o žallobu proti cizímu stMu čís. 639, 705, 712. 
nepřípustným, jde-li o nárok státu na vrácení podpory v nezaměst
nanosti, jež byla žalovanému neprávem vyplacena čís. 670. 
nelze vřtzkoumávati správnost nálezu rozhodčího soudu okresní ne_ 
mocenské pokladny čís. 672, 
přípustn~Tm v otázce, zda stavebník vydržením nabyl práva hromaditi 
stavivo na pozemku obecním či s. 679, 
jde-li o nárok proti obci z ubytování vojenské asistence obilní -rekvi
sičnL komise čís. 722, 
pokud jde o žalobu proti orgáni-l vojenské policie čís. 780, 
jde-li o zužitkování ťrávy v silničních příkopech čÍ' s. 836, 
nepřípustný, jde-lli o rozhodování o nárocích úředníků statutárních 
obcí na služební požitky ... do dat e.k-. 

Pořízení pOSlední: vÝs'1ovné prohlášenÍ' dle SU 579 obč. zák. st. znění; komu 
přísIuší dokázati, že zůstavitel nebyl způsobilým pořizovati čís. 370, 
jest neplatné, nepodeps'a1i-li se svědkové jako svědkové posledního 
pořízení čís. 690, 834, 
o neplatnosti rozhoduje se vždy v ř'ÍzenÍ:'sporném; ve sporu lze'uplat
ňovati, i jiné důvody nepllatnosti, než byl}· uplatňovány v řízení pozů
stalostním čís. 834. 

Poslední yítle viz pořízení poslední. 
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Poslcupnost dědjcká ves ta t e k st ř e dní vel i k o s t i viz II sed los t 
střední velikosti. 

Poškození viz n á hra d a š k o d y, ruč e TI í z a š k o d u. 
- válečné viz stá t. 

Pošta viz p o řad p r á v a. 
Poštovní poukázka viiz P o u k á z k a p o š t o v TI í. 

řád: nárok příjemce poštovní zásilky proti poště na náhradu škody 
čÍs. 51í. 
spořitelna viz měn a. 

Poučení: o opravných prostředcích ·v nzeni nesporném Cl s. 827. 
Poukázka: závazek asignáta a okolkování bankovek čís. 379, 

poukázal-li' objednatel stejně znějícím projevem zhotovitele součást<;::k 
výrobku, by dodal je tomu, kdo sděl,ati a dodati má zboží' hotové, 
múže onen, dodav tomuto součásti výrobku, požadovati na .něm za
placení čís. 532, 
akkredi·tiv viz tam že. 

poštovní: příjemce, jemuž vyplacena poštou bankovka padělaná, má 
přímý lláhradní nárok proti poštovní správě; reklamační řízeni ne
musí tu předcházeti soudnímu uplatňo'vál1Í nároku či s. 803. 

Pozemková mapa viz map a. 
Pozemkový úřad~ nerozhoduje o nároku propachtovateic proti pachtéři 

zabraného, státem však dosud nepřevzatého st·atku č,í s. 408, 
soud jednaje o nárocích drobných pachtýřů dle zák. Č.- ,sb. 318il919 
nemůže vyvolati jeho roz.hodnutí čÍs. 616, 
pokud soud není oprávněn, by prozkoumával jeho po-sudek čís. 825. 

PGznámka knihovni: nepřípustna, jdé-li o splnění smlouvy trhové čís. 467, 
žaloby dědické dle § 823 obé. zák. ,H s. 655, 
připustna, ide-li o žalobu n:a rozdělení společného vlastnictví k nemo- . 
vitostem čís. 773, 
nelze poznamenati žalobu, jíž uplatňuje se obUgační nárok na nemo
vitost (; í s. 779. 

Pozůstalost: nutno pokračovati' v projednání, objeVÍ-li se před vydáním 
odevzdací listiny nové jmění čís. 394, 
vyskytla-li se dodatečná přihláška ze závěti čís. 412, 
podmínky odděleni čís. 492. 
přihlásivší se dědico·vé isou zástupci jejími, nikoliv společníky v ro
zepři i~ í s. 566. 
ležÍci: není jí jmění, vyskytnuvší se po odevzdání pozůstalosti 

čís. 458. 
Pracovni sí!a viz do dán Í. 
Prameny podzemní viz vod a. 
Právo chudých: na lhůtu k podání stížnosti proti nepovoluiícirnu usnesení 

vztahuie . se § 225, odst. 1 c. ř. s. čís. 739. 

Praxe advokátní viz k a n d i dát a d .v o k a ci e. 
Prázdniny soudni: vliv na lhúty, jichž konec stanoven k určitému dIli 

čís. :=154. 
Praižský nemocnični fond viz f o 11 d 11 e moc 11 i č II i. 
Procesní způso"bJlost viz z p ľi s ob i los t pro c e sní. 

.ProdlenÍ IJacht~rře v nlacel1í pachtovného é í s. 569. 
dlužníkovo: iest práv i ze škody povstalé znehodnocením valuty 
čís. 576, 
věřitel muže uplati"iov'ati ve.~keru vzešlou škodu š í s. 651. 

prodatelovo: nastává teprve dnem, 'kdy mll dodati bylo možno 
čís. 718. 

Cívilnl rozhodnuti. II. 50 
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Prohlášení za mrtva: formální podmínky pozdějšího návrhu, by bylo man
želství prohlášeno rozloučen~im čís. 490. 

Propachtováni: dobrovolnou dražbou a nároky dosavadních pachtýřů 
čís. 573. 

Propuštění ze služby viz s m I o li v a s 1 II Ž e b II í. 
p'rorogace soudu viz příslušnost dle § 104 j. n. 
Prostředek opravný viz op r a v nf;v pro s tře dek. 
Protizákonnost zřejmá (§ 16 !lesp. říz.): pojem čís. 745. 
Provlse viz sprostředkovatel koupě. 
Provozovatel dráhy viz r II Č e II í dr á h y. 
ProzatÍmni opatření: nelze povoliti, domáháno-li se SpOTem zvysenÍ V~I

živného, umluvťného při d-obrovolném rozvodu čís. 355, 
vázanost iistoty dle § 391 ex. ř. jest časově obmezena na touž dobu, 
na kterou povoleno bylo prozatímní opatření čís. 500, 
vnucenou správou najatého předmětu za rozepře o z-rušeni smlouvy 
nájemní č"í s. 521, 
k zajistění nároku v případě nař. čís. 284/1915 ř. zák. čís. 587, 
zákazem dalšího uveřejňování inserátů čís. 600, 
podmínky přípustnosti v případ.ě čL XXVII. uv. zák. k ex. řadu 
čís. 622, . 
pro pohledávku neknihovní, jež nebyila přihlášena k soupísu Cl s. 644, 
při jiných, než peněžitých nárocích může býti předmětem pouze věc 
nebo právo, k němuž se nárok vztahuje, čl s. 648, 
povolení kho dle § 384 ex. ř. jest pouh}"im exekučním titulem čís. 737, 
odděleného bydliště a placení výživného k žalobě manželky čís. 742, 
vzájemný poměr odporu dle § 397 ex. ř. k návrhu na zrušení dle § 399 
čís. 2 ex. ř. čís. 784, . 
přiměřenost lhúty k podáni žaloby dle § 391 odst. 2 ex. ř. čÍs. 809, 
osvědčení nebezpečí dle § 379 odst. 2 ex. ř. čís. 830. 

Předběžná opatřeni viz opatření předběžná. 
Předběžná smlouva viz s m Ilo u v a pře d běž n á. 
Předkupní právo: dětí v případě posloupnosti dle zákona čís. 68/1908 z. 

zák. pro Cechy č i s. 614, 
kdy jest nemovitost nabídnuta ke koupi čís. 817. 

Přehrada (§ 858 obč. zák.): za opravu jeji' mllže žádati pouze soused bez-. 
p'rostřední čís. 728. 

Přeiímatel dluhu: splniště závazku čís. 555. 
Přeměna obecniho statku v obecní jmění viz ob e c. 
- 'rozvodu v rozluku viz r o z 1 II k a man žel s tví. 
Přemrštěnost kupní ceny viz sml o li vak u p TI i. 
Přerušení řízení: dle §162 c. ř. s. nelze již povoliti pro nezvěstnost účast

níka světové války čí s.646. 
Přihlášení k soupisu viz s o u p i s p o hle d á vek. 
Přihláška d.ědická: nelze ji ndmítnouti proto, že poslední pořízení jest do

větkem čís. 395, 
připustna ie změna co do povolávacího důvodu čís. 412, 
pod-dědice k pozůstalosti předního dědice z dúvodu iideikomisární sub
stituce c: í s. 452, 
lhlHa na rozmyšlenou, je-li naděje, že bude nalezena závěť -žadateli 

příznivější či s. 745, 
toho, kdo sice v posledním pořízeni byl nazván dědicem, dle obsahu 

jeho jest však odkazovníkem, není dědickou přihláškou a nemá ohledné 
ní místa řízení dIe § 125 nesp. říz. čís. 831. 

Přihoda v dopravě viz· r'u č e n í dr á h y. 
Připustncst pořadu práva viz p o řad p r á v a. 
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PřiročÍ: nařízení Č. sb. 3/1919 jest vztahovati i na osoby vojenské, jichž 
pobyt je dosud neznám čís. 424. 

Přísaha vyjevovací (čl. XLII. uv. zák. k c. ř. s.): nelze se na prodateli d-o_ 
máhati, by vyjevilI, kde nedodané zboží jest čís. 668, 
nemůže se jí domáhati obchodní pomocník, mající nárok na tantiemu 
čís. 531. 

Příslušenství veřejného statku: není jim dřevěný můstek, po-loženl' přes 
příkop k hospodářskému používání vybudovatele čís. 475. 

- společné věci nemovité'a spoluvlastnictví ostatních podílníků čís. 59S. 
Příslušnost řád n Ý c h s o II d ft (§, ! i. l1.) v i z p o řad p r á v a, 

pokud rozhodno ocenění iednot1iv~'ch věcí; nelze přihlížeti k znehod
nocené měnou hodnotě čís. 435, 
závaznost ocenění žalobcova čís. 786, 
není závady, vyj,ímaiíc případ § 104 j. 11., by žalobce za jednání o ná
mitce nepi'íslušnosti neopřel příslušnost soudu o Hni'- důvod, než který 
up(atňoval v žalobě čís. 505, 
dúvodu, jenž není výslovně uplatňován, "nesmí si soud všimnouti 
čís. 590. ' 
dle '§ 7 a) j. n.: projednán-li před samosoudcem sborov~r spor, jest ří

zen: zrna-tečným; platí tu § 55 i. n. čís. 774. 
dle !§ 28: podmínky použití ve věcech manželsb'rch čís. 537. 
dle !§ 49 čís. 2 i, ll.: pro nárok uplatňovaný třetí oso,bou proti neman~ 
žeIskérnu otci na náhradu nákladu, jejž za něho ll;:! dítě vynaložila 
či Eo. 603, 
nenáleží sem nárok dle §. 1328 obč. zák. čís. 624. 

dle § 49 čís. 5 j. n.: jde-IIi o nárok propachtovate1e proti pachtéři za
braného statku čís. 408, 
pro spory -o zrušení platně uz,avřené smlouvy náiemnÍ čís. 575, 
nenáleŽÍ sem žaloba z úmluvy ohledně nádob, v nichž bylo zboží do
dáno č'Í s. 708. 

dle § 49 čís. 6 j. n.: vztahuje se i na hajného ČÍS. 434, 
nevz'tahuje se na stavbyvedoucího a políra čís. 491. . 
dJ.e i§ 49 čís. 8 i. n.: pro nárok na: náhradu léčebních útrat yadou sti
ženého dobytčete č i s. 666, 
nepatří sem evikce čís. 733. 

dle i§ 55, 2 věta j, ll.: nevztahuje se k podílům, jež po odevz:dání. pozů
stalosti přísllušeiÍ dědicům na pohledávkách zůstavitele čís. 721. 
dle S; 76 j. n.: nevztahuie se k žalobě manželky na rozvedeného rn_an~ 
žel a o placení vyživovacích příspěvků čís. 8-10. 
dle § 77 odst. 2 j. ll.: pro žalobu, jíž podle do~ody o rozděIení pozú
stalo.sti domáhá se dědic proti spoludědici vydání věci, náležeiící do 
pozůstalosti čís. 417. 
dle § 88 odst. 2 'jo n.: uj,ednání "spI1ni'ště jest zároveň úmluvou, jíž strany 
podrobují právní _v~'znam veSkrze· právu splniště čís. 615, 
v~~znarn do.Jožky na faktuře čís. 405, 
předpokládá nezbytně, že bylo zboží odesláno čís. 442,' 
včasné zas'!ánt faktury čís. 582, 
zasl~ní zboží' pobočnému závodu čís. 590. 
dle I§ 99 'j, n.: pokud lze se jí ,dovolávati ve sporu mezi cizinci, bydlí

cími v cizině čís. 488, 
statí, b:yl-Ii majetek žalovaného v obvodu dovolávaného soudu v čase 
kdy podána byna žaloba či s. 505, 
jde-li o žalobu na éizí stát čís. 705, 
zbož,Í, dané žalobcem žalovanému k disposici, není majetkem čís. 789. 
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dle § 104 i, n.: strany nemohou se ve véci, patřící k řízení spornému, 
dohodnouti o řízení mirnosporném čís. 669, 
jest pravidelně sudištěm na výběr .č í s. 488, 
cizozemci mohou se pro spor o rozluku podrobiti soudu tuzemskému 
čís. 557, 
pouze žalobce musí úmluvu prokázati již v žalobě čís. 770. 
dle :~ 105 i. n.: pojem bydíiště čís. 735. 
dle~, 109 i. n.: i když jin}" soud před tím předsevzal oiedinělé úřední 
jednání, spadající do oboru působnosti opatrovnické čís. 421. 
dle § 20 rozl. zák.: dohodli-li se oba manželé za sporu o rozvod na 
dobrovolném rozvndu čís. 534, 
kdy nelze se domáhati přeměny rozvodu v rozluku II zdejších soudů 
čí $. 537. 
dle~' l8-Čís. 4 ex. f.: při exekuci na' kutací právo a dilo čís. 701, 
pro žalobu dle § 36 ex. ř. čís. 738, 
pro _ žalobu o zrušení exekuce, jež opírá se o skutečnost, nastavší před 
vZnikem exekučního ~itulu čís. 768, ' 
pro odpť"rčí žalobu čís. 429. 
d~e :§ 6 ř. zák. čÍs. 317":1918: není dotčena zákonem č. sb. 4/ľ918, meze 
rozhodování soudu o příslušnosti čís. 473. 
dle zák. č. sb. 4/1918: není jí dotčena příslušnost dle § 6 zák. ř. zák. 
čÍs. 31711918 čÍs. 473, . 
lIze .se y dovolávHti, hledíc k ostatním předpokíadům, ien pro nároky, 
o mel1Z rozhodovati úřu,dy správní nejsou vúbec povolány čís. 524, 
nelze se domáhati náhrady škody z ubytování vojska dle zákána o vá
leČ11S'ch úkonech č'Í s. 524. 

Přísvěvck k l~emocničnímu fondu viz fon d II e moc II i ční. 
Půjčka: hyl-li bezplatně _přenechán byt do doby, až se uprázdní nrčitý byt 

jiný čís. 384, 
věci bezprávně nabyté čís. 40l. 
válečná vjz v á leč n á p li j č k a. 

R.ady hospodářské viz h o s pod á ř s k éra d y. 
Rejsthk: zápis společnosti s r. obm. viz s p o l.e č n o s t s r. o. 
Reklamační řízení viz p o u k á z k a p o Š t o v II í. 
R.ekurs viz stí Ž II o s t. 
Retenční právo viz z a drž o v a cíp r á v o. 
Rodina (§ 40 obč. zák.): pojem čís. 79l. 
Rozepře rozsouzená: náhradní nárok proti železnici dle občanského zákon

ník~ není totožným s nárokem dle zákona o ručení železnic čís. 361, 
IJelll tu. domahá-li se poškozcn~r zvýšení náhrady škody již rozsudkem 
stanovené z důvodu, že se později jeho zdravotní stav zhoršn -čís. 365 
jde-li o nárok, proti zůstaviteli právoplatně .již upravený, jenž je nynf 
vymáhán proti, dědici po odevzdání pozůstalosti čís. 377, 
právoplatnost rozhodnutí, že smlouva jest p1atna, nevylučuje. by jí 
bylo odporováno z dúvodu § 934 obč. zák. čís. 415. 
zahájená: účinky iejí nenastávají, byla-li žaloba odmítnuta pro nepří~ 
slušnost soudu čís. 563, 
kdy jest zaháiena a kdy jest zahájena po právu čís. 643_ 

Rozhodči soud: pravomoc a vykonatclnos't nálezu musí na nállezll všemi 
členy býti potvrzena čís. 407, 
ujednaný teprve pro sP'ŮI~čnost, jež se má zříditi čís. 543, 
dohoda nemusLse státi v téže listině čís. 543. 
Ví d e ň s k é bll r s y; platnost úmluvy, jíž se mll strany před pře
vratem p'O"drobily čís. 373, 
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--~i---"-" ................. - . 
II C Hi o cen s k é p o k I a rl Tl 'y: nález jeho nelze přezkoumávati řád_ 
ným soudům čís 672, 

Rozkaz platební: vyhotoven:;' úredníkem soudní kanceláře; opravné pro
středky čí-s. 374. 

Rozluka manželství: (z á k. ze dne 22. k v Č t 11 a 1919 čís. 320 sb. z. a ll.) 
ob h á i c e s vaz k u m a.n žel s k é h o viz tam ž e, 
pří s IJ II Š 11 o s t viz tam ž e, 
k průkazu choromyslnosti jako rozlukového důvodu stačí zpráva 
ústavu pro choro-myslné čís. 383, 
prá~To domáhati se rozluky dle· § 17 rozl. zák. přísluší i manželi, z je
hož viny bylo uznán.o na rozvod; převzetí v)'rroku o vině z rozsudku 
rozvodového čís. 413, 
podmínky povolení, uplynulo-íi od soudního rozvodu, před }llatno~tí 
zákc)l1a provedeného, šest měsíců čís. 414, 

v řízení o žádosti- za přeměnu rozvodu v rozluku manželství ne(ze po 
smrti toho Tleb onoho z manželů pokračovati čís. 444 
vyjímaiíc případy §. 759, odst. 2 obč. zák., nelze v řízení pokračovati 
po smrti jednoho manžela: -č í s. 457, 
d_okud trva cizoložn}i poměr, nemůže se počíti promlčení nároku, do
máhati se pro cizoložství rozluky; v tom, že manžel nedomáhal se 
v zápětí rozluky z duvodu § 13 lit. e) rozl. zák., nelze spatřovati 
odpuštění čl s. 494, 
kdy nelze se domáhati pleměny rozvodu v roz(uku u zdejších s'oudú 
čís. 537, 

nepřekonatelný odpor může tu býti přes pohlavní styky manželů; 

k srovnalé »žádosti« manželů dlužno zahájiti řízení sporné čís. 554, 
ustanovení § 96, prvá věta, neplatí 'o rozlukových důvodech čís. 554, 
kdo může žádati za rozluku ve smys,lu § 15 rozl. zák.; výrok roz
sudku o vině na rozvodu nepřevezme se do usnesení pov·olujícího 
rOZlluku č í s~ 579, 
zpětvzetí trestní ohžaloby pro přestupek cizoložství není- ještě odpu_ 
štěním čf s. 585, 
dle § 17 rozl. zák. pro zlolllyslné opuštění; marná předchozí V~TZV(;l 
nahražena skutečností rozvodu čís. 656, 
ustanovení §, 19 rozl. zák. platí jen tehdy, když manželství před vy
dáním tohoto zákona rozvedené bylo po jeho vyhlášení rozloučeno 
čís. 695, 

důvod § 13 h) a j) z důvodu § 58 obč. zák. čís. 715, 
domáhají-li se jí oba manželé pro rozvrat, netřeba zkoumati, kdo 
z nich je převážně rozvratem vinen čís. 800, 
důvod rozluky nemĎ-že o· sobě býti dokázán ani doznáním ani výsle
chem stran dae § 371 c. oř. s. čís. 820. 

Rozscuzená rozepře viz r o z e pře r o z s o II z e n á. 
Rozsudek: potvrzuHcí 'dle § 502, odst.·3 c. ř. s. či s. 593, 797. 

Pro zmeškání: lze vynésti proti opatrovanci, iehož zástupce, řádně 

byv obeslán. k líčení se nedostavil čís. 362, 
ohledně dědici'! neodevzdané pozůstalosti 'č í s. 566. 

Rozsudí viz r o z hod č'Í s o II d. 

Rozvod manže'lstvÍ: a) dob r o vol n ý: od dohody nemúže ani ten ani 
onen manžel iednostranně ustou}liti čf s. 516, 
proti rozhodnutí .soudu o dohodě připouštějí se opravllé prostředky 
řízení nesporného; nelze povoliti, neschválil-li opa:trovnický soud do
hodu mai1želů o v~cživě děti čís. 541, 
zv-y'šení v:(cživného manže:lky umluveného smírem čís. 556, 
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nelze povoliti, nedostaví-li se, a'é řádně hyl uvědoměn, jeden z mau
želft ke smiřovacímu pokusu čís. 665, 
b) II e ti obr-o vol ll:/: k poimu zlomyslného oPuštění čís. 369, 
a smlouvy svatební čís. 397, 
vliv smrti jednoho manžela na řízení čís. 457, 
čeho má dbáti soud rozhoduje o zavinění čís. 617. 

Rozvrat manželství viz r o z I II k a In a II žel s tví. 
R.učení za škodu hostinského viz s m I o II v a s ch o v a c í. 

hoteliera viz s milou v a s ch o v a c í. 
hromadné oso'by čís. 725. 
schovatele viz s II 1.0 u v a s c h o v a c í. 
zaměstnavatele viz s m I o.u v a- s I II Ž e b II í. 
"dle § 1313 a) vztahuie se pouze na náhradu z porušení smluv

ního závazku čís. 460, 
zp'ůsobenoll úrazem pádem na Iieposypanérn chodníku čís. 460, 
chovatf'le zvířete dle S 1320 obč. zák. čís. 508, 681, 
dle § 1319 obč. zák. jest ručením za vinu č 'Í s. 694, 
za úraz herce na scéně čís. 703, 

majitele pivovaru za škodu, jež povstala tím, že v láhvi piva by,1 cizí, 
zdraví škodlivý předmět čís. 799, 
d ,1 c § 1315 ob č. zák. pojem nezpůsobilosti čís. 833, 
nárok řidičův proti zaměstnavateli na náhradu škody z úrazu, jejž 
utrpěl, řídě dle služební povinnosti jízdní silostroj čís. 502, 
viz též náhrada škody. 

[<učení dráhy: 1. dle zákona ze dne 5. března 1869. čís. 27 ,ř. zák. 
poměr n.áhradního nároku proti železnici dle občanského zákonníka 
a dle zákona o ručení železnic čÍs. 361, 
zranění cestujícího pádem zavazadla z nedostatečně opatřené poličky 
na zavazadla iest příhodou v do-pravě čís. 584, 
podnikatelstvem jest provozovatel, nikdliv vlastník nebo komisionář 
dráhy čís. 599. 

- 2. dle dopravního řádu železničního, 
viz též d o p r a važ e I e z nič n í, 
za nádražní šatnu ručí dráha bez 'rozdílu, zda ji obstarává sama sv}~mi 
zřízenci či zda ji zadala soukromému podnikateli čí-s. 366, 
vydal~Ii zřízenec z hrubé nedbalo'sti ze šatny zavazadlo osobě ne
oprávněné čís. 448, 

odepřela-li dráha převážiti a přepočítati zboží, naložené odesf,la telem; 
dt'tkaz -o ztrátě čís. 469, 

pr-o p'Ovinnost k náhradě za zboží z ciziny dovážené js'ou směrodatny 
běžné ceny, utvořené v mezinárodní'l11 obchodování čís. 530, 
pokud ručí dráha za váhu zboží čís. 713, 

snadnější možnost krádeže zboží z otevřeného vozu není omluvným 
dŮVOdem (§ 86 čís. I dopr. ř. žel.) čís. 714, 

bylo-li zboží při převzetí draholl zváženo avšak nepřepočítáno, kdežto 
při vydání příjemci přepodtáno, avšak nezváženo čís. 806, 
pokud isou krádeže na dráze vyšší mocí čís. 814, 
právní význam požadavku, by nárok 1Ia odškodněni byl vznesen pí
semně čís. 819 (str. 736), 

splniště pro závazky dráhy k náhradě dle § 84 a 88' dopr. ř. "žeL 
čís. 832. 

Ř.edltelství státních drah nemá ani 7-působi1osti ke SPOru ani způsobilosti 
státi k soudu čís. 520. 

Řidič viz ruč e n i z a š k o d u. 

• 

Ř.ízení kenkursní viz k o n k II r s. , 
Ř.ízení ve věcech nepatrných viz p ohl e d á v k y II e pat r n e. 
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Samosoudce viz tj ř í s il u Š n o s t dle § 7 a) j. n. '. , 
Sběh: ustanovení §: 544 obč. zák. a 3' 208 písm. a) až c) VOl. tr. zak pozbyla 

platnosti čís. 574. •. 
Sekvestrace pozůsta[osti viz spr á v a p o z II S t a los t L 

Separatio hOllorum: podmínky čís. 492. , 
Schovatelská smlouva viz sml-ouva schovatelska. 
Síla pracovní viz d o dán í. 
Silnice: zužitkování trávy v příkopech jest předmětem soukromoprávního 

obchodu č i s. 836. 
Silniční výbor 'okresní nemá procesní způsobi')osti čís. 836. 
Simultanní hypoteka viz h y pot e k a. 
Singularisti: nemovi-tosti jsou sp,oluvůastnictvím jich čís. 586. 
Sledování manželky viz m a II žeL ' 
&toženi k soudu (§ 1425 obč. zák.): duvody musí tkvíti v os'obě věřitelově; 

možno i II soudu cizozemského čís. 523, 
žaloba dle § 1425 obč. zák. jest ž::tlobou určovaCÍ čís. 719. 

Složenky poštovní spořitelny viz ID ě n a. 
Služební smlouva -viz sml o II V a s 1 II Ž e b n i. 
Služebnost: dobývati hlínu na cizím pozemku či s. 463, 

lze' vydržeti na pozemku domněle vlastním čís. 478. 
-- bytu viz byt. 

Smír: o výživné rdzvedené manželky; zvýšení jeho Cl s. 556, 
s nemanželsk}"m otcem; potorimí nár,oky dítěte 'na zaopatření čís. 761. 

- o vyklizení viz_ v y k I i z e n í. 
Smiřovací pokus viz r o z vod. 'v ~ • • 

Smlouva: zrušení dle § 20 čís. 5 cís. nař. čís. 131i1917 pľed?okl~~a trestm 
odsouzení žalovaného.a není vyllo-učeno čl. 286 ob ch .. zak. c ~ s: 3~~ .. 
dodací:- po uplynutí dodatečné lhůty není kupitel- pOVll1en pInem pnja'Íl 

čís,577, , d d' 
ujednáno-li, že pr,odatel. pokud by nestačily ~upitelovy pyt!e,' D a 
zboží ve svych pytlech, nejsa-u tyto pytle předmetem smlouvy- c 1 S. 673. 

kupní' čeho rnŮ'že se domáhati ten, jemuž byla věc evikcí odiiata vůči 
p,radateH, byla-lii smlouva pro prodatelovu os'obní neschopnost ne
platnou čís. 362, _ . . 
přemrštěnost ujednané kupní ceny nemůže namitati ten, kdo koupI! 
předměty potřeby, by je se úskem _dále zcizil č í~. 392, " , 
pokud může při koupi -prenumera,ční žalovati kuprtcl o dodam, llabl
zeje 7,aplacení' kupní ceny ČÍS. 439-, 
není ještě neplatnou -pro přemrštěnost ceny. čís. 484,. ~ 
j}ředsevzata-li kryCÍ' koupě dříve, než-li prošla pro hknaveho- doda
vatele dodatečná lhůta k pl~ně~ol č i,s; 654, ~ , v' 

kupitel je pravidelně povinen platiti z ruky do ruky, nema prava za
dati zaslání na dobírku; pokud lze se dovolávati obchqdní zvyklosti 
čís. 533, v 

pro akstraktní škodu jest r'ozhodným rozdíl cen v dobe,_, kdy se P!O
"datel octl v prodlení; prodlení nastává dnem, kdy mu bylo mozno 
dodati čís. 718, , 
ustanovení o splatnosti kupní ceny netýká se záko~~Ých ~~tanov~m 
o tom, kdo J1ese nebezpečí dopravy; splatnost po dont! ZbOll a ztrata 
zboží za dopravy čís. 726, 
viz též sprá va. 
mezi manželi ro.zveďenými: viz II o t á ř s k Ý s p i s. 
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nájemní a pachtovní: ochrana nájemců viz tamže. 
pří s I 1l.Š II o s t viz t a rn ž e. 
vyklizení viz tamže, 
výpověď viz tamže, 
() nájmu hostinsl\:1',ch místností a koncese čÍs. 396, 
žaloba o zrušení, op'íraiící se o dohodu, nebude-Ii nájemce udržovati 
věc v řádném stavu čís. 441, 
ide o nájem, byl-U pouze pronajat dům, tr-cha za účelem, aby v něm 
byla prúvozována živnost hostinská čís. 687, 
prozatímní opatření vnucenou správou najatého předmětu za rozepře 
o zrušení smlouvy čís. 521, 
prodlení v placení pachtovného čís, 569, 
lleobživne, vzdá-Ii se bytOV~T úřad zabraného bytu čís. 608, 
nenf nahrazena rozhodnutím bytového úřadu, jímž schválen zam51.§jew9 
pronáiem bytu čís. 625, 
úplata nemusí býti peněžitá čÍs. 637, 
nebyla uzavřena ohledně nádob, v nichž mělo b}"tí dodáno koupené 
zboží čís. 708, 
zájemné popsání svrškíi čís. 801. 

o dílo: přiměřené odškodné dle § 1168 obč. zák. čís. 398, 
ustoupil-li objednatel od smlouvy proto, že se ukázal mYllným před
poklad, jejž V něm vzbudil pOdnikatel, díla čís. 788. 
předběžná (§ 936 obč. zák.): bylo-li při pronájmu movité včci umiu
veno, že nájemce může kdykoliv včc za nr_čitou úplatu koupiti či s. 393. 

scholacÍ: nevznikla mezi kupitelem a tf'etí osobou tím, že kupitcl 
složil u ní pro prodatele na jeho poukaz kupní cenu čís. 363, 
podnikatel hote:u neručí cestujícímu, jenž nejsa ubytován v hotelu. 
uložil u vrátného hotelu zavazadlo čís. 503, 
počátek lhůty dle § 967 obč. zák,; lhůta ta nevztahuje se na nárok l~a 
úschovné čís. 604, . 
§ 970 obč. ták. jest použiti i tehdy, plaHl-oJi p-oškozen~T z hotelového 
pokoje činži měsíčně čf s. 746, 
rozsah ručení hostinského dle § 970 obč. zák.; břemeno důkazní 
čís. 759. 

služební: mzda viz ta-mže. 
příslušnost viz tamže, 
propuštění zaměstnance pro urážku, již spáchal na spQ,luzaměstnanci; 
pro krádež na zaměstnavateli čís. 360, 

přeložení na jiné místo jen z důvodů VěCll}'ch, oprávněnost jich zkou
má soud čís. 652, 
pokud jest zaměstnavatel prav ze škody, již utrpěl -zaměsthan:ec úra· 
zem při práci čís,. 822, 
viz též ob ch o d Ii í po moc n í k, ú ř e dní k s ta t k o v Ý. 

směnná: ujednaná pod -rozvazovací vý"minkou čís. 470. 
společenská: uznána-Ii napotom za neplatnou- dohoda o rozvázaní spo
lečenské smlouvY, nelze pro minulost domáhati se obnovy její, nSrbrž 
len -náhrady škody Č' í s. 824. 

svatebni:, jíž snoubenec snoubence slibuje pro případ sňatku bez
úplatně majetkovÝ prospěch čís. 397, 
rozsah ustanovení § 1247 prvá věta obč. zák. čís. 397, 
v případě rozvodu č 'í s. 397, 

lze se vzdáti práva požadovati zrušení dle :§ 1264 'obč. zák., POVi'lflOst 
manžeh1 ku vrácení v pří pádu § 1264 obč. zák. ,č í s. 443. 

I 
I 

I 
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veřeinůprávní~ nestavá se jí ještě smlouva nižšího veřejnopl"ávľiÍllo 
svazu tím,. že podrobena jest schválení nadřízeného veřejnoprá V!lího 
svazu čís. 836. 

Soud rozhodčí viz r o z hod čís o II d. 
Soudce: nepřísluší mu právo dle ~ 15 nesp. říz. ve věcech Imihov!1ich 

čí s. 707. ' 
Soudní prázdniny viz p rá z dni n Ji s o II dní. 
SoupiS neknihovních pOhledávek: prozatímní opatření lze povoliti i prO po

hledávku nepřihiJášenou čís. 644. 
Soused: pokud zodpověden jest vlastník pozemku za škodu i v;z;dáleněisím 

sousedúm; za opravu přehrady (§ 858 obč. zák.) může žádati pouze 
soused bezprostřední čís. 728. 

Speditér: pfevzeti zboží zasílatelem; pokud ručí za ztrátu \'yso::hnut1m 
zboží čís. 459. 
lhostejno, zda bylo nutno užiti k dopravě dráhy, na níž se zboží ztra
tilo· pokud nejsou krádeže na dráze vyšší mocí čÍs. 814. 

Splatnost kupní ceny viz sml o u vak II P II í. 
Splniště smlouvy: doložkou na faktuře dle § 88, odst. 2 j. n. čís. 405, 

ujednané v zaknilhovaném dluhopise platí i pro da'lšího nabyvatele 
hypoteky čís. 523, 
pro závazek přejímatele dluhu čís. 555, 
pr-o závazky dráhy k náhradě"dle Z 84 a 88 dopr. oř. žel. čís. 832, 
ujednání jeho jest po TOZumu S 37 obč. zák. ,zároveň úmluvou, jíž po
drobují strany právní poměr veskrze právu splniště Č Ls. 615. 
pro závazek nájemcův k placení nájemného z odštěpného závodu 
čís. 777, 
útrat přisouzených -čís. 367. 

Spodní vody viz v'o d a. 
Společenská smlouva viz s m I o u v a s p o leč e ti s k á. 
Společenství (§ 825 a násl. obč. zák.): nepřÍllustnost změny po rozulllL.l 

§ 828, druhá věta, obč. zák. čís. 371, 
pachtovního poměru, propachtován~H t)rŽ.' pozemek více osobán:, 
z nich?, jedna o druhé nevěděly čís. 411, 
zrušení jeho vúbec, částečné zrušenÍ' é Í s. 495, 
rozhodování o zřízení správce společné věci čís. 558, 
nestává se jím ještě mo:vitá věc, již určil spoluvlastník ku prospěchu 
společné nemovitosti čís. 598, 
manželky, jež vypověděla manželi správu svého maj.etku čís. -682, 
,přípustnost knihovní poznámky o žalobě na rozdělení čís. 773. 

Společenstvo výrobní a hospodářské: zřlzení opatrovníka k ,(:jnu' viz OP <t

trovník. 
Společníci v rozepři: nejsou iimi dědicové neodevzdané pozústalost i 

Č! s. 566. 
Společnost s rllčením obmezeným: 'p'ostůp soudu, jde~:li o obnovenou žádost 

o zápis do rejstříku, když prvS' návrh byl k odporu ministerstva za_
mítnut é {s. 364, 
vstup dědice do společnosti nebo sp1aceni zavodního- podilu ,v případu 
úmrtí ,sDolcčníka é í s. 416, 
lze již předem pro sPoleú:íky vyštípiti určitou dividendu, ze zisku 
čís. 416, ' 
nerř:pustno, by jednatelé zastupovali společnost zpravidla samostatně, 
v iist~ich případech však koIlektivně č j,s. 420, 
byla-li uzavřena smlouva pro společnost dřive, než byla zapsána do 
rejstřík učí s. 515, 
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lze stanoviti, že závodní podíly nejsou zdědite-ln:).T, že po smrti spo
lečníka ziistí se hodnota podílu a že ostatní společníci vyplatí jej dědici 
čís. 538, ~j • 

nelze stanoviti, že na změně předmětu 'podniku může se usnésti abso
lutní 'většina čís. 539, 
převod závodního podíilu dědict'vím za souhlasu společníků čís. 613, 
přeměna tuzemské odbočky cizozemské společnosti na tuzemskou spo
lečnost čís. 642, 
nařízení čís. ř. zák. 323/1918 spadá do rámce zák-on'a čís. 307/1917 
čís. 711, 
věcná firma musí včcně poukazovati k předmětu závodu čís. 766, 
možno přijati tichého společnika č i s. 804. 

Společnost veřejná ob ch o d II í: pokud nemá vlivu na projednáváni sporu, 
že za rozepře byla zrušena čís. 507, 
podmínky zrušení dle čl. 125 čÍs. 3 obeh. zák. čís. 763. 

Spolkové místnosti viz och r a II a II á i e rn c ů. 
Spoluvlastnictví viz d ra ž b a. 
Spor viz r o z e pře. 
Sportovní hříště viz o e hra n a II á j cm c tl. 
Spořitelna poštovní viz měn a. 
Správa -(pro vady) I h ů t y viz tam ž e, 

nemůže se jí domáhati ten, jemuž byla věc e,/ikcí -odňata vůči 'prodaw 
telí, byUaw1i smlouva pro prodatelovu osobní neschopnost nep'latna 
čís. 362, 
oznámení vad zboží může se s účinkem státi též k rukám prodatelova 
plnomocníka, jehož prostřednictvím byl obchod uzavřen Č'í s. '513, 
náhrada léčebnich útrat vadou stiženého dobytčete čís. 666. 

Správa společného jmění, vypověděla-li manželka manželi správ'u svého 
jmění čís. 682. -

Správa pozůstalosti dle § 127 !lesp-. pat.: nelze ji naříditi ohledně pozůstaw 
lostního jmění, k němuž se sporné dědické právo vůbec nevztahuje 
čÍs. 693. 

Správce společné věci viz s pol e č e n s tví. 
- vnucený: odměna a jinaké nároky jeho isou útratami ve smyslu §, 528 

c. ř. s. čís. 657. 

Sprostředkovatel: koupě, má nárok na provisi, bylYwli sepsány punktace, 
byf p'ozději k sepsání konečné smlouvy nedošlo čís. 436, 
trestnost jeho činnosti s hlediska práva živnostenského nepůsobC na 
závaznost sprostředkované a sprostředkovatelské smlouvy čís. 755. 

Stát: exekuce pro závazky soukromoprávní čís. 568. 
(z á k. ze dne 18. srp II a 1918 čís. 317 ř. z á k.): rozhoduje o- své 
příslušnosti dle tohoto zákona, nesmí se soud pouštěti do řešení otázek, 
zda případ stal se již po skončení války a z jaké příČ{11Y vojsko za
kročilo čís. 473, 
nebyl zrušen zákonem č. sb. 187/1920 čís. 522. 

Statek obecní viz ob e c: 
Statek střední velikosti viz u sed los t s tře dní vel i k o s t i. 
Statek veřejný: příslušenství jeho čís. 475. 
Statkový úředník viz ú ř e d 11 í k s t a t k o v S' . 
Státní občanství viz ob č a n s tví stá tn í. 
- zaměstn.anec víz z a li Č s t n a n e c stá t n í. 

Statutární obec viz o b e c. 
Stavbyvedouci viz ob ch o dní p o m'Ů c n i k. 
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Stížnost: dle ~ 519 čís. 2 c oř. s. připustna, zrušenYw!i pro zmatečnost rozw 
sudek a řízeHí prvé stolice o návrhu na vyklizení najatých místností 
či s. 396, 
není přípustna do usnesení rekursního soudu,- zrušujícího usne~eni 
soudu prvé stolice, jímž byla žaloba a" limine odmítnuta čís. 423, 
přípustna do. usnesení odvolaCiho soudu. jímž z důvodu právoplatně 
již rozsouzené rozepře· byl rozsudek prvé stolice zrušen a žaloba od
mítnuta čís. 472" 
ustanovení §, 386, poslední odstavcc, c. ř. s. pilatí i tehdy, když návrhu 
vyhověno bylo teprve soudem rekurs ním čís. 499, 
dle § 519 čís. 2 c. ř. s. přípustlla jen tehdy, byla-li zároveň odmítnuta 
žaloba čís. 510, 
v případě § 261, odstavec šest~T c. ř. s., postoupil-li prvý sOl2d k návrhu 
žalobce žalobu na soud jím označený čís. 526, 
d o v ,o '1 a c í není vyloučena do usneseni, jímž byla náhrada -dle § 7 
CÍ'S. 'nař. čÍs. 131/1917 vůbec odepřena čís. 564, 
opozděná v řízení mimosporném; odkládací účinek čís. 623, 
d o v o ila c í vyloučena, jde li o poplatky tlotářské čís. 634, 
d o vol a c í: ,útratami jsou i odměna a jinaké nároky vnucenéhó 
správce čís. 657, 
nepřísluší soudci dle § 15 nesp. říz. ve věcech knihovnicb čís. 707, 
VYlOučen opravný prostředek do výroku odvolacího soudu, jímž ne-
uznal opozděnost odvolání čís. 709, . 
d -o v'o -1 a c í. ustanovení § 527 odst. 2 c.- ř. s. platí i v řízení exekučním 
čís. 730. 

Strana ve sporu: způsobilost nemá okresní hospodMská rada čís. 7.85, 
ředitelství státních drah čís. 520, 
hospodářská správa velkostatku čís. 464, 
silniční výbor čís. 836. 

Substituce fideikomisární při posloupnosti do statků střední ve:1ikosti 
čís. 614. 

Substitut viz nám ě s t e k. 
Svatební smlouva viz sml o u v a s vat e b ní. 
Svědek posledního pořízení viz po říz e n í p o s led n í. 
Svěřenství: o dluzich a pohledanostech po smrti držitele \ fiči jmění zpup

nému rozhoduje svěřenský soud v řízení nesporném čís. 626. 
Syndikátní 'žaloba: viz žalob a s y 11 d i kát n Í. 

Šatna nádražní viz r II Č e n í dr á h y. 
Škoda abstraktní: viz sml o II vak II p n í. 
Šlechtictví: jest přípustno, by zapsán byl do obchoduího rejstříku šlechtiek!" 

predikát iednateW, pokud jej nabyH jako cizinci v cizině čís. 497. 

Testament viz p o říz e n í p Ů' s I e !;i n í.. ~ 
Těšínsko~ rozsudky vynesené Polskými sOi.ldy Cl s. 550. 
Tichý společnik múže býti přijat do společnosti s r. o. čís. 804. 

Ubytqváni vojska: Soud není povol:ín, by provedl zajištěnÍ dúkazů o nA-
roku na náhradu škody čís. 357, , 
obec vystupuje pouze jako sprostředkovatelka mezi vojenskou správou 
a poskytovatelem bytu čís. 477, 
náhrady škody dle zákona o válečných úkonech nelze se domáhati pG~ 
řadem práva a to ani dle zák. Č. sb. 411918 či s. 524, 
vojenské asistence obblní reQuisi(~ni korr:ise, nárok proti ubci jes~ ná
rokem soukromoprávním čís. 722. 
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Očastníh v řízení nesporném: muze býti sou-dem vyzván ku prohlášeni 
V' určité době pod sankcí čís. 752. 

Účet: ve smyslu nař. Č. sb. 16i; 1919 čís. 551. 
běžný: ph uk,ádání peněz děie se placení vkladatelovými dlužníky 
II přejímatele peněz na ukladatelovo nebezpeči; dokud nebylo saldo 

, uznáno, podrží jednotlivé položky svou právní a hospodářskou povahu 
čís. 546. 

Úhradní' koupě viz sml o II vat r h o v á. 
Umoření listin: dle cís. nař. čÍs. 257/1915; konec ohlašovací lhůty čís. 589. 
llpadek. viz k o II k II r s. 
"Lraz viz ručellÍ. 
Úrazové pGjištěni viz poj i š t č 11 í. 
Určení hranic viz hra II i c e. 
Určovací nárok viz II ft vrh tl r Č o v a c í. 
Určovací žaloba viz ž a lob a li r Č o va c í. 
(jřad lJytovS"': rozhodnutí jeho, jimž schválil zam~'šleI1Ý pronájem bytu, ne

nahrazuje smlouvy nájemní čís. 625, 
pekud nabývají rozhodnutí leho vůči stranám účinnosti čís. 704. 

Úředník obecní viz o b e c. 
statkový: vý·pověď, byl li ustanoven na dobu několika let proti výp-o
vědi, nárok na požitky při bezdúvodném propušiěnÍ ze služby; zřek
nutí se clůvódu propuštění zaměstnavatelem čís. 465, 
přeložení na jiné místo čís. 652, viz též sml o u v a s II uže b 11 í, o b_ 
ch o dní po moc II í k, z a m č-s t II a n e c. 

Usedlost střední velikosti (z á k o n z e dne 8. s r pn a 1908 čís. 68 z. z. 
Pf.O Cechy): fideikomisární substituce a předkupní právo ve prospěch 
dětí čís. 614. 

Úschovné viz sml o u v a s c h o v a c í. 
Ústav obilní viz o bil n í úst a v. 
Útraty: ve smyslu § 528 c. ř. s. viz stí ž n o s t. 

přisouzené: splni'ště a měna řídí se předpisem § 1420 obč. zák. é í s. 367. 
- zajištění důkazu: pokud je lze vymáhati zvláštní žalobou é í s. 474. 
- řízeni obnovnvacího či s. 813_. 
Uveřejnění: vládn ho nařízeni v denrdm tisku či s. 359. 

Vady zboží viz spr á v a. 
Válečná půjčka: komisionářský poměr mezi bankou a upisovateiJern 

či s. 685, 
nárok PEněžního ústavu proti tOJ)1U, kdo u něho upsal proti lombardu 
válečné půjčky čís. 514. 

Válečný obilní ústav viz o b i ln Í Ú:::' tav. 
Vei'ejnoprávní smlouva viz s m 10 li V a ve ř c j 11 o p r á v II í. 
Veřejný s'tatek: příslušenství jeho či s. 475. 
VěnO': požadované při opětném provdánÍ se čís. 572, 

okolnosti rozhodné pro vyměření čís. 578, 
manželky nemanželského otce, pokud přichází v úvahu při vyměření 

výživného pro nemanželské díte čís. 747. 
Věřitel vymáhajíci: nárok jeho na náklad dle § 353 ex. ř. čís. 744. 
Vídeňská poštovní spořitelna viz m ě II a. 
Vídeňský bursovllÍ soud rozhodčí viz r o z hod čís o u d. 
Vkladní knížka: z toho, že p-eněžní ú~tav neni povinen, by zkoumal opráv

něnost p.ředložitele, neplyne, že nebyl by k tomu oprávněn čís. 680. 
Vnucený správce viz spr á v c e v n ti cen -S'. 
Voda: dešťo.vá, tekoucí po vdejné cestě: náprava u úí·adů správních 

čís. 387, 
na tekoucí spodní vodu nelze použíti předpisiL vodního zákona; pod-
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zemní prameny nejsou totožny s potokem, do něhož se vlévají, a nelze 
práva nabytá k potoku rozšiřov<lti i na ně čí s. 81l. 

Vojenská policie viz pol i c i e. 
Vojenský kůň viz kůň. 
V~·bava~ nemanželské dítě nemá na ni nároku proti otci čís. 406. 
Vybor silniční viz s i 11 II i ční -v Ý bor. 
Vydržení služebnosti: na pozemku domněle vlastním čís. 478. 
Vltievovaci přísaha viz pří s a h a Vyj e v o v a ci., 
Vyklizení bytu! závazku smírem převzatému nelze čeliti námitkou nemož

nosti, ježto nelze nalézti jiného bytu čís. 402, 
smír uzavřený jedině proto, že pronajímateli byJy úředně uloženy 
opravy, -stane se bezúčinný'm, byl-li příkaz odvo'\án čís. 426, 
úmluva s podmínkou, jakmile bude nájemci přikázán náhradní byt 
čís. 769, 
viz též och ran a 11 á i e m c Ů, s IT: I o II van á i e m n Í, v Ý p o v ě ď. 

V~~áhajicí větitet: nárok iellO na náklad dle § 353 ex. ř. čí s. 744: 

Výměnek: nárok v}'měnkáře na odškodnění za to, že výměnkem povinný 
znemožnm rr;u svým chováním u něho bydliti a se stravovati čís. 709. 
ručení nabyvatele zavazcné nemovitosti čís. 39L 

V}"pověď mimosc-udní: nevyhovuje-li a'ni náležitostem §u 562, odstavec 
prvS' a druhý, c. ř, s., nelze o námitkách proti ní zahájiti soudní řízeni 
či s. 358, 
v opačném smyslu (nutno podati námitky) čís. 687, 
nevadí" že formálně řízena jen na jednoho z vÍCe pronajima.felů a že 
vzájemný jich vztah rodinný byl ne,správně označen; stačí, p'odána~li 
ve lb,útě §u 575 c. ř. s. žaloba- o vyklizení oČ í s. 368, 
musí 'obsahovati jen_udání, nikoliv i návrhy, uvedené v §u 562 c. ř. s.; 
nemusÍ býti doručena k vlastn:m ·rukám čís. 837, 
viz též och ran a n -á j e m c Ů, sml o II van á j e m n í, v y k I i z e II I 

Z bytu. 
Výprosa: není tu, byt!~1i bezplatně přenechán byt do doby, až se uprázdní 

určit5r byt jiný čís. 384. 

Výro:l!.ni náklady viz TI e Ol ° Ž fl o s t pln ě TI í. 
Výslech stran: nemůže jím Ů' sobě b~rti dokázán důvod rozluky čís. 820. 
Výživné dítěte: pokud jest vzíti zřetel na rnimoi"ádné příplatky na Slo~ 

vensku čí. s. 640. 
splatnost a měna, je-li otec v cizině č i s. 782, 
pokud není je povinen platiti. -ma'nželský Dtee čís. 826. 

ditěte nemanželského: kdy lze se ho domáhati sporem, uznána-U 
otcovství čís. 734, ' 
pokud jest hleděti k věnU' manželky nemanželského otce čís. 747, 
změna ve v-S'ší nemůže se stáN v ř4zení mimosporném,. bylo-li právo
platně stanoveno rozsudkem čís. 823, 
viz též dít ě. 
manželky: nelze p'ovoliti prozatímní opatření, dOl:náháno-li se sporem 
zvýšení "ýživného, ujednaného při dobrovolnerú rozvodu či s. 355, 
rozvedené, umluvené -smírem; zv:9šení jeho čís. 556, 
rozvedené, p,okud jí příslUŠí dle dv~orskéhD dekretu ze dne 4. května 
1841, čís. 531 sb. z. s. čís. 466. 
ujednáno~-li při rozvodu smlrem, že má stoupati se zvýšením manže
lova služného či s. 606. 
pokud 'lze je přisouditi. bylo-li manželství rozvedeno z viny manže
lovy č! s. 723, 
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prozatímní opatření čís. 742. 
Vzdáni- se opravného prostředku čís. 594. 

W-konto: či s. 686, 754, 802. 

Zábor bytu: Dokud jest vlastník domu oprávněn ku žalobě pro rušení práva 
vlastnického čís. 570, 
vzdáním se jeho neobživnou nájemní smlouvy čís.. 608, 
rozhodnutí bytového úřadu, jÍmž schválen zamýšlený pronájem bytu, 
nenahrazuje smlouvy nájemní čís. 625. 

Zadržovací právo: jeho předmětem nemohou býti vlastní akcepty dlužní
kovy' čís. 630, 
nevZtahuie se na pohledávku čís. 776. 

Zahájená roze,pře viz r o z e pře z ahá j e II á. 
Zahájení sporu viz rozeDře zahájená. 
Zájemné popsání svršků: zanechal-li je nájemce, vyst('hovav se, v bytu, 

lze se ho domáhati i po uplynutí třídenní lhůty dle §U 1101 obč. zák. 
ČíS.80l. 

Zajištěni dítkazů: pro náhradu' škody, jež byla z!}ůsobena ubytováním voj
ska; nepříslušnost soudu čís. 357, 
pokud lze útraty vymáhati zvláštní žalobou čís. 474, 
předpis §u 386, poslední odstavec c. ř. s. platí i tehda, když návrhu 
bylo vyhověno teprve soudem rekurs ním čÍs. 499, 
řízení vYžaduje způsobilost navrhovatelovu býti stranou čís. 785. 

Zajištěni půdy drobným pachtýřům (zákon ze dne 27. května 1919, čis. 318 
sb. z. a tL). 

Zákon púsobÍ i proti cizozemským vlastníkům tEzemských podniků 
čís. 54(J, čís, 698, 
neodporuje ústavní list.ině čís. 781, 
kdo zastupuje v jednání církevní majetek Cl s. 583. 
§, 1, odst. 1: tenisové hříště sem nenáleží čís. '525. 
§ 1. (l,dst. 2:. rozhodnSrm, zda v okamžiku, kdy nárok byl vznesen, byl 
pozemek ve vlastnictví osoby, Proti nÍ"ž lze jej uplatňovati čís. 597, 772, 
pojem součásti deskového statku čís. 632, 
pozemky, tvořící fond pro budoucí zřízení farnosti, jsou' jměním cir~ 
kevním čís. 717. 
§ 1, odst. 3: hyl-li předchůdcem v pachtu manžel nebo' člen rodiny. ne
třeba, by p,oža.dovatel převzal zároveň nemovitosti, s nimiž jest- po
žadovaný pozemek sDoluobděláván čís. 636, 
při spolupachtu nezáleží na tom, zda spolupachtýři byli SPOluv1!astníky 
nemovitosti, s níž požadovaný pozemek byl spolu obděláván nebo UŽÍ_ 
ván čís. 647, 
stačÍ, byl-li 'požadovatel po zákonnou dobu dílem pachtýřem, dílem 
podpachtýřem čf s. 671, 
p-ojem »rodiny« čís. 729, 791, 
tchán a zeť náležejí k rodině c 1 s. 750, 
lhostejno, že požadovatel v den vyh,:ášení zákona nebYl již vlastníkem 
nemovitosti, s níž pozemky byly dříve obdělávány čís. 783. 
§ 1, odst. 4: »přestávka« předp'okládá, že pachtovní pomer počal 
v dobe, v zákoně uvedené čís. 678. 
~ I, odst. 5~ rozhodným jest, zda právo nájemcovo .týká se užitku 
hlavního, to jest hospodářsky cennějšího čís. 684. 
§ I, odst. 6: pojetím pozemkú do regulačního p-lánu nestávají se tyto 
ještě pozemky stavebnimi čís. 560. 
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§ 2, odst. 1: pojem »téhož pachtovního poměru« Cl s. 698. 
§ 3, odst. 1 ~ co do výměry vlastní půdy rozhoduje ohledně jednoho 
každého spolupachtf'ře jen výměra vlastní půdy čís. 647, 
pojem »obdělávání« a »drobného pachtýře« čís. 716, 
nevadí, užíval-li pachtH, potřebující pozemku ku své v}'živě, k ně
kterým Ílkonúm obděi.ávacím též osob zjednaných čís. 828. 
§ 3, odst. 2: k přebytkům menším 1 ha se nehledí pOuze tehdy, nepře
sahovala-li již vlastní půda po,žadovatelova 8 ha či s. 649. 
§ 3, odst. 4: pokud přísluší nárok pacht:\'ři, jenž byl v celoročním slu
žebním poměm vůči propachtovateli čís. 559, 
spolupachto'vani- pozemek nepřestává bf'ti částí hospodářského celku 
tím, že ho pro hospodářský celek jako takov:v~ není právě nutně za.po
{řebí čís. 601, 
kovář, konající dle smluveného cenníku pro vlastníka kovářskou práci, 
není vylloučcn čís. 628, 
k pojmu »hospodářských celků« čís. 629, 
požadovací nár'ok dřevorubcl! na Sumavě CI s. 793. 
§ 6, odst. 1: projevil-li propachtovatel před 1. srpnem 1914, že odnímá 
pachtéři pozemek čís. 552, 
není odnětím, upustil-li pacht9ř při novém propachtování pozemků 
dražbou od dalšího podávaní čís. 567, 
byl-li zadán veřejnou dražbou, ide od odnětí pouze tehdy, byl-li dříve 
propachtován z volné ruky čís.' 588, 
odnětím jest i neobnovení pachtu čís. 596, 
mÍlže se ho. dovolá\i-ati i podpachtýř, byl-li pozemek odňat. pachtýř.~ 
čís. 671, 
při posuzování, zda zVÝšení pachtovného jest bezdůvodné, nutno vziti 
v úvahu též, oč stouply daně a přirážky čís. 796, 
i§ 8: neodporuje ústavní ~istinč čís. 781. 
§' 12: lhůta jest prupadnou lhútou práva hmotného čís. 432, 
pro požadovací nárok k p'ozemku, jenž je knihovně zapsán jako jměni 
kostelní, stačí 'přihláška II patrona čís. 454, 
ohlášením požadovacího práva pachtovního nenahražuje se ohlášeni 
požadovac:ho práva vlastnického č is. 553, 
lhůta jest dodržena, učinil-li pachtýř vše, by přihláška dostala se vlasJ. 
stníku čís. 580, 
pukud postačí ústní přihláška vlastníkovi čís. 612, 
jde-li o pozemky obr oční, nutno učiniti přihlášku U p-oživatele čís. 619, 
jde-li o pozemky kos·telíní, mož-no učiniti 1JřihIášku buď u obročníka 
neb u patrona neb u farní 'osady čís. 621; 
nárok mú-že uplatňovati pouze pacht~iř, nikoliv pro sebe osoba třetí 
čís. 678 .. 
§ 13, odst. 2: nesprávné označení pozemku v přihlášce ,č Í s. 581 
(str. 409). 
§ 14: dovolací rekurs je vyloucen é 1 s. 720. 
.§: 15: dohodly-li se strany {) požadovacím nároku, není soud' oprávněn 
zkoumati, zda jsou tu jeho zákonné podmínky čili nic čís. 751. 
§ 17, odst. 3: účastníky nelze odkázati dle §u Z čls. 7 neSP. říz. na po
řad práva či s. 792, 
přípustna jsou mezitímní, usnesení o zásadních -otázkách incidenčních 
čís. 807. " 

§ 17, pos!. odst.: jde-li o pozemky kostelní, p'řísluší právo rekursní 
kromě finanční prokuratury a patronátního Madu též faráři čís. 692, 
kdy dlužno r,ekursnímu soudu přibrati vlastní znalce čís. 795. 
§ 18: není věcí soudu, by vyvolal rozhodnutí pozemko-véh.o úřadu, že 
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požadovanS" pozemek bude ze záboru vypuštěn čís. 616, 
soud není oprávněn, by rozhodovalo tom, zda požadovaný pozemek 
jest zabrán státem nebo by dokonce přezkoumával posudek pozem
kového-.·úbidu čís. 825. 
§ 19, odst. 3: netýká se rekursního práva, jež př"ísluší stranám čís. 795. 

Zajišťovací exekuce viz ex e k II C e. 
Zakázka \ i4 sml o II v a o dílo. 
Záloha: pokud si ii může sraziti zaměstnavatel ze zabaveného služného 

čís. 185. 
Zaměstnanec: viz obchodní pomocník, smiouva služební. 

úředník statkový, 
státní: pokud jest při vyměřování v~iživného vzíti zřetel k mimořád
ným přídavkům na Slovensku čís. 640. 

Zaměstnavatel: viz srn 1 'o II v a s 1 II Ž e b II í. 
Zaopatření nen.anželského dítěte čís. 756. 
Zásilka viz ľ II Č e II í d ráh y, s p e di t é r. 
iasnoubení: odsl up opravňuj.e druhou stranu pouze k nároku na náhradu 

skutečné škody čís. 381. 
Zastavni právo: dlužník nemá práva nutiti zástavního věřitele, by na místo 

poskytnuté jistoty přijal zástavu jinoU' čís. 427. 
Zavazadlo viz r II Č e n í dr á h y, s m I o u v a s c II o v a c í. 
Závěť viz DOl· í z e n í p o s led n i. 
Zavinění na rozvodu viz r o z vod. 
Zemský soud v Praze viz příslušnost dle zaK. Č. sb. 4/1918. 
Zkouška advokátní viz k a n d i dát a d v o k a c i e. 
Zkráceni přes polovinu ceny obecné: pokud lze zachovati smlouvu v plat

nosti čís. 468. 
Zlomyslné opuštění {§ 109 obč. zák.): pojem čís. 369, 

viz též rozluka manželství. 
Změna: pozdějŠÍ rozhodujících oko~ností viz cl a- II s u I a ~r e b u s s i c 

stantibus. 
- výživného viz v~' ž i v 11 é. 
- žaloby viz ž a lob a. 
Změnitelnost předběžných opatření v řízení nesporném čís. 589. 
Zpětvzetí žaloby viz ž a lob a. 
Způsobilost procesní: nemá ji ředitelství státních drah čís. 520; 

ani hospodářská správa velkostatku či s. 464; 
okresní hospodářská rada čís. 785, 
ani silniční výbor č í ~. _ 836. 

Zrušeru exekuce viz ex e k u c c. 
smlouvy viz s m I o II v a. 

- šlechtictví viz šle ch t i c t v i. 
ZVJ~šení výživného viz v Ý ž i v n é. 

2alob·a: neurčih' nárok žalobní nutno zamítnouti vůbec čís. 765, 
pojem duvodu č! s. 463, 
jest změnou, jde-li o to, by přiměřené odškodné, požadované d:le 
,§u 1168, odstavec prvý~, obč. zák., bylo přiznáno dle povšechných před_ 
pisílV o náhradě škody čís. 398, 
kdy jest vzata zpět před p-očátkem prvého roku čís. 829. 
odpůrči: příslušnost čís. 429. 
určovací: neprokázaný zájem na zjištění nelze považovati za nahra
zen}' tim, že spojená žaloba o plněni byla pro tentokráte zarnitnuta 
čís. 399, 
ujednáno-li, že o isoucnosti nároku má rozhodovati řádný soud, o jeho 

, vSrši pak soud rDzhodčí čís. 547. 
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právní zaJem jest op-odstatněn hrozícím jinak promlčením nároku, 
o jehož splnění nelze dosud žalovati či s. 658, 
dle §u 1425 obč. zák. čí s.719. 
o zmatečnost: přípustna, třebas stranfL byla s to,· by ve sporu ueb 
opravným prostředkem up1latňovala zrr:iatečnost dle §u 529 čís. 2 c. ř. s. 
či s. 542. 
o obnovu viz ob n o vař í z e n í. 
syndlkátní: podána-li na členy b~iV. správniho dvoru soudního ve 
Vídni, není příslušným vrchní zetnský soud v Praze čís. 808. 
dle '§u 35 ex. ř.: nelze si z povinnosti úřední povšimnouti ustanovení 
§u 575, odst. 3 c. ř. s. čís. 548. 
úle ~11 36 ex. ř.: příslušny vždy soudy čís. 738. 
na zrušení exekuce, opírá-li se -o dúvod nastavš-í před vznikem exe
kučního titulu, vždy jest příslušn~'m soud či s. 768. 

Zalobni jistota viz ji s t o taž a lob n í. 
Železniční doprava viz do p r a va· žel e z nič n í, ruč e II í dr á h y. 

Civilní rozhodnuti. ll. 51 
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§ 901 · 426 § 1223 · 572 čl. 300 · 532 61. 357 odst. 3 ' · 718 
~ 904 · 748 § 1231 · 406 čl. 307 662, 680 čl. 360 685, .727 
§ 903 . 367, 523, 555, 576, § 1238 · 682 čl. 313 630, 776 čl. 361 685, 696 

615, 638, 777, 782 § 1247 · 397 čl. 314 · 630 čl. 376 odst. 3 . 686, 754, 802 
§ 906 · 677 § 1264 397, 433, 466, 723 čl. 318 · 757 čl. 380 · 45~ 
§ 914 426, 769 § 1293 · 674 čl. 319 · 757 čl. 384 · 814 
§ 921 · 362 § 1294 ,160, 471 čl. 325 . . 382 čL 395 · '159 
§ 922 674, 700 § 1295 386, 709, 822 čl. 337 . . 757 čl. 421 • 80.3 
§ 932 • 666 § 1297 · 728 čl. ,342 378, 533, I 

§ 933 410, 419 § 1299 · 703 §934 41S, 468 § 1309 · 462 III. Jurisdikční norma, § 936 393, 476 
~ 93tl · 821 

§ 1310 · 462 

. § 957 · 363 
§ 1311 'J61, 487 Čís. Čís . 

§ 967 · 604 
§ 1313 a) 460, 482, 727, 799 

§,970 503, 716, 759 
§ 1315 482, 703, 725, 799, 833 čl. XII. čÍs. 5 uv. zák. .672 § 55 691, 721, 774 

~, 971 384, 401 
§ 1316 · 503 čl. XVIII. uv. zák .. · 523 § 56 429, 435 

§ 973 .401 § 12·19 · 694 § 1 357, 372, 375, 387, 390, 408, 431, - odst. 2 · 786 

§ 974 384, 401 
S 1320 461, 508, 681 449, 517, 524, 627, 635, 639, 670, § 60 429, 435 

§ 983 · 514 
§ 1325 386, 390, 812 672, 679, 705, 712, 722, 780, 836, - odst. 4 · 786 

§ 1002 · 363 
§ 1327 · 386 dodatek §, 66 · 735 

§ 1009 .546 § 1328 · 624 § 7 a) · 774 ~ 76 .810 

§ 1014 493, 546 § 1333 445, 569, 576, 651, 723, 760 § 28 · 537 §. 77 odst. 2 .4)7 

§ 1016 · 470 
§ 1324 · 651 ~, 29 · 643 § 88 · 615 

§ 1017 470, 727 ,; 1338 · 449 § 31 · 731 § 88 odst. 2 405, 442, 446, 582, 590 

§ 1035 · 515 
§ 1380 556, 761 § 41 ,505, 590 § 99 488, 505, 70S; 789 

§ 1037 , 362 § 1386 · 606 § 43 · 526 § 100 · 537 

§ 1042 431, 723 § 1389 · 761 §49čís.2. 603, 624 § 104 488, 505, 557, 669, 770 

§ 1045 , 476 § 1391 · 373 čÍs. ;:; . 408, 575, 708 § 105 · 735 

§ 1052 ,139, 607 § 1393 · 662 čis. 6 . 434, 491 § 109 · <r2I 

§ 1053 · 673 § 1394 · 438 - čís. 8 . 666, 733 

§ 1062 533, 700 § 1397 .438 
§ 1067 a násl. · 476 § 1400 379, 493, 532, 732, 803 IV. Civilní řád soudní. 
§ 1075 · 817 § 1407 · 555 
S 1090 608, 625, 637, 708, 746 § 1412 · 445 ČIs. Cís. 
~ 1091 396, 687 § 1413 · 427 
g. 1092 . . . · 637 § 1420 367, 555, 782 čl. VI. čÍs. 1 uv. zák .. · 820 §o 72 739 

§ UOl odst. 2 .. · 801 § 1425 523, 719 čl. XLII. uv. zák. . 531, 668 §,84 · 356 
§ 1111 · 637 § 1426 · 523 § 1 464, 520, 785, 836 § 85 · 356 
§ 1118 441, 569 § 1431 · 362 § 7 · 520 § 125 · 354 
§ 1151 · 403 § 1437 · 362 ~ 8 · 498 § 130 · 423 
S 1152 · 450 § 1447 399, 402, 409, 789 § II čís: 1 .566 ~ 155 · 507 
§ 1154 bl 518, 710, 724 § 1460 · 478 § 14 · 56'6 § 158 · 507 
§ 1155 · 398 § 1502 · 438 § 52 · 813 § 162 · 646 
§ 1156 · 436 § 57 · 787 § 179 · 590 
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§ 225 
- odst. 1 

§ 226 
§,227 
§:,228 
§}32 
§-.235 
§ 236 
§237 
§ 240 . . 
~'261 odst. 6 
§ 371 
§384 . . 
§ 386 odst. 4 
§ 388 oclst. 3 
§ .396 
§ 406 . . 
§ 409 odst. 2 
§ 410 
§ 411 
§448 
§ 467 čÍs. 
9' 471 čís. 2 
§ 472 • 

. § 477 čÍs. 2 
čÍs. 4 

- čís. 5 

Cís. I 

.. 354!'-ČiS.6 

. . 739

1 

§ 482 . 
463. 765 § 496 . 

. . 435, 691, 8L\ i § 501 . 
399, 512, 547, 658, 719 ! l· 5Q2 odst. 3 

563, 643 ' § 513 
398, 676 § 514 

· 653 § 517 
· 829 . § 519 

361, 365, 377, 415 - čÍs. 2 
526, 794 § 524 . • 

· 820 § 527 odsf. 2 
357, 785 § 528 

· 499 § 529 čís. 2 
· 474 § 530 čís. 7 

362, 566, 656 § 541 
· 81·2 § 562 
· 399 § 565 

676, 677 § 566 
361, 365, 415, 812 § 568 

422, 691, 805 § 569 
· 697 § 575 . . 

356, 709 § 575 odst. 3 
· 594 § 577 
· 774 § 594 
· 535 § 600 a násl. 
· 535 I 

V. Exekuční řád. 

Čl.s. 

n. III. UV. zák .. · 375 § 82 odst. 1 
čl. XXVII. uv. zák. · 622 § 83 odst. 3 
§ 1 čís. 6 · 626 § 154 
-_.- 'čÍs. 10 · 544 § 213 
'- čÍs. 16 · 407 g 222 odst. 4 
§ 7 767, 769 § 251 čís. 5 
§9 377, 433 ~ 294 cdst. 3 
§ 15 · 568 § 308 
~ 17 odst. 2 · 429 ~, 331 
§ 18 čís. 4 · 701 § 349 
§ 28 · 568 ~ 353 odst. 2 
§ 35 · 548 § 354 
§ 35 odst. 2 · 768 § 355 
§ 36 · 738 § 370 
§, 42 čís. 1 · 641 § 378 
- čÍs. 4 · 545 - odst. 2 
- čís. 7 · 418 § 379 odst. 2 

§,,54 Qdst. 3 · 753 §.381 
§, 74 · 657 ~, 382 
§. 78 · 730 ~ 382 čís. 8 
§--79 · 550 S 384 

Čís . 

· 388 
453, 506 

· 453 
· 691 

593, 797 
· 594 
• 374 
· 422 
· 709 

396, 472, 510 
· 423 
· 730 
• 657 
· 542 

453, 813 
· 453 

358, 368, 687, R37 
358, 368, 687, 837 

358, 368 
· 433 
· 778 

775, 835 
368, 548, 778 

373, 543 
· 407 
· 808 

Čís. 

· 506 
· 506 
· 451 
· 638 

479, 504 
· 425 
· 485 
· 451 
· 70.1 
· 489 
· 744 

489, 767 
633, 737 

· 622 
587, 622 

· 044 
· 830 

519, 521, 600 
500, 648 
355, 7-42 

· 737 

807' 

Us. 

§ 391 

Cís'l 

· bOO § 397 · '(84 
odst. 2 · b09 I § 399 čís. 2 · 784 

VI. Patent o řízení nesporném. 

§ 1 
§2 
- Ns. 7 
5,9 . 
§ II odst. 2 
§ 12 odst. 2 
§ 14 
S 15 
§ 16 
~,102 . . 
§ 103 odst. 2 
§ H8 
§ 121 

Cís. 

388, 457 
· 752 

.' .188, 573 
394, 589, 602, 692, 827 

· 623 
· 623 
'. 6,14 
· 707 
· 745 
· 440 
• 706 
· 745 
· 395 

§. 122 
§ 123 
~ 125 
§ 126 
§ 127 
t 179 
§ 180 
~ 183 
§' 224 
§ 269 
? 272 
3' 278 

i~h. 

395, 412, '452 
. . 395, 452 

. 452, 481, 831, 634 
395, 452, 481, ,690, 834 

'. 693 
394, 45S 

· 412 
· 749 
· 626 
· 573 

440, 620 
· 620 

VII. Ostatní zákony a nařízeni. 

Cís. 

1786 září 18. čís. 577 písm. c) sb. 
z. s.. .. 372, 375 

1789 červenec 13. čÍs. 103-3 sb. 
z. s.. . . · 650 

1806 březen 14. čÍs. 758 sb. z. s. 
609, 780 

- říjen 24. čÍs. 789 sb. z. s. 
372, 375 

1817 dub'en 9. ČÍs. 1331 sb. z. s. 
(příspěvek k nemocen. fondu 
pražskému)' • 735 

1819 srpen 23. čÍs. 1595 sb. z. s. 
(řízení ve věcech manž,eO 
§ 8 . . 541 
§ 14 . . 535 

. § 18 '. . . . . ',; 536, 
1838 srpen 21. čís. 291 sb. z. s .. 5b8 1 

1841 květen 4. čís. 531 sb. z. s .. 466 
-;- srpen 16. čÍs. 555 sb. z. s. 

(úředníci státní} . dodatek 
1850 duben 27. čís. 85 ř. zák. 

(Pražský obecní statut) dodatek 
1851 tlistopad 16. čís. ľ ř. zák. z r. 

1852 
§57. .,99 

J854 květen 23. čís. "146 ř. zák. 
(horní zákon) 

Cís. 

§ 98 . . ,J80 
§ 103 . 380, 4UD 
§ 232. . . . . .' . 544 

1855 leden 15. čís. 19 ř. zák. (vo
jenský trestní 7ákon) 
§ 208 ,)-c).. . 574 

1858 listopad 16. čís. 213 ř. zák. 
(řízení ve věcéch nájemních) 
§ M . '. ~1 

1863 prosinec 3. čís. 105 ř. 'zák. 
(domovský zákon) 
§ 11 . . 472 

1864 červenec 25. čÍs. 27, i._ z. pro 
Cechy (okres. zastupitelstvo) 
§ 53 . . 'l70 
§ 59 . . 470 
§ ~1 . . 470 

1866 červen 1. čís. 49 z. z. pro 
Cechy (honebni zákon) 
§2Z. .627 
§ 23. .. . . ()27 

1868 červenec 6. čÍ-s. 96 ř. zák. 
(advokátní řád) 
§ 14. . . . . . . 482 

1869 březen 5. čís. 27 ř. zák (ru-
čení železnic) . 599 
§ 1 361, 584 
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Čis. 

květen 30. čÍs. 93 ř. z. 
ní zákon) 

(vod-

§ 3 . . 
§ 4 a)~c) 
§ 5 . 
§, 23 . 
§ 89 . 

· !Jl! 
.811 
· 811 
· 527 
· 311 

1870 srpen 28. čís. 71 z. z. pro Če
chy (vodní zákon) 
§1I .387 
§ -17. . ;;87 
§ 61 . 527 
§75 .387 

1871 červenec 25. 6ís. 75 ř. zák. 
(notářský řád) 
§ 179 . . 634 
červenec 25. čÍs. 76 ř. zák. 
(notářský spis) 
§ 1 b) . 667 
červenec 25. čís. 95 ř. 
(knihovní řád) 

zák. 

§ 18 . · 391 
467, 773, 779 
467, 655, 773 

§ 20 b) 
§ 61 . 
§ 70 . · ';'i9 

1872 červenec 12. čís. 112 ř. zák. 
(syndikátní nIčení) 
§ 8 . S08 

1873 duben 9. čís. 70 ř. zák. (spo' 
lečenstva) 
§ 15 • · 498 

1-874 květen 7. čís. 50 ř. zák. 
§ 41 . . W2 
§ 42 • . (192 

- červen 2. čís. 97 ř. zák. . 404 

červenec 10 čÍs. 203 ř. zák. 404 
prosinec 31. čÍs. 5 z. z. pro 
Moravu na rok 1875 . . &36 

1877 září 30. čís. -38 z. zák. pro 
-Moravu (silniční výbor) . 836 

1878 březen 18: čís. 31 ř. zák. 
li 1, 4,' 5 . . 735 

1879 červen 11. čÍs. 93 
(ubytování vOjska) 
§ 35 • . 

ř. zák. 

§ 38, 51 . 
1883 únor 16. čÍs. 20 ř. zák. 

hlášení za mrtva) 

477, 524 
· 722 

(pro-

§ 9 • L;?O 
květen 23. čÍs. 83 f. zák. . ,.W4 

1886 únor 7. čÍs. 20 z. zák. pro 
Moravu . 1-36 

Čís. 

1887 prosinec 28. čís. 1 ř. zák. na
rok 1888 (úrazové pojištění 
dělnické) 
§ 29 . 
§ 34 . 

. 437 
• 1.:$7 

§ ·46' . 502, lJ35 
1888 březen 30. čÍs. 33 ř. zák (ne

mocenské pOjištění) 
g, 41 . 

1889 leden 8. čís. 5 z. z. pro Če~ 
chy (stavební řád) 
§ 52 čís. 5 . . fj79 

1390 říjen 14. č'Ís. 186 ř. zák. u r. 
1892 (mezinárodní úmluva o 

dopravě železniční) . 832 
1896 červenec 6. čÍs. 144 ř. zák. 

(meliorační zápÍljčky) 
§ 5 
červenec 7. čís. 140 ř. 
(cesty z nouze) 
§ 1 
§ 7 

· 527 
zák. 

· 3~8 
· 316 
· 743 

listopad 27. CIS. 217 ř. zák. 
(organisační zákon) 
§ 37 čís. 8 · 602 
§ 78 odst. 3 . · 374 
§ 89 . 419, 432 
lk;topad 27. čís. 218 ř. zák. 
(živnostenské soudy) 
§ 37 . . 762 

1897 leden ll. čís. 30 ř .. zák. (pa
tentní zákon) 
§ 9 . . 5t9 
§ 105. . . . . . . '519 
květen 5. čís. 112 ř. zák. (jed
naCÍ řád) 
§ 89 . . 355 
§ 105 . . 374 
červenec 25. čáso 175 ř. zák. 
(odhadní řád) 
§ 16 . . 440 
§ 33 . 441} 
prosinec 9. čÍs. 283 ř. ·zák. 
(řízení ve věcech manžel
ských) 
Š 6 . 617 
§ 7 .541 
Š 10 . SZO 
§ 12 . . 8~ú 

1898 březen 7. čís. 41 ř. zák. (in
strukce pro Hn. prokuraturu) 
§ 2 čís. 9 . . . 583 

1906 březen 6. čís. 58 ř. zák. (spo~ 

iečuGsti s 1'. O~:r.l.l 
§ 2 
§ 5, 
§ 11 
§ 18 
§ 50 
~72 
§. 7li 
§ 82 
§ 84 
S ll] 

Čís. I 
· 804 

515, ".43 I 
• 7óCi 
'. D42 
· 420 
.,='i,N 

· 533 
538, 613 

· 41'5 
· 416 
· 642 

1907 říjen 3. čís. G3 z. z. pro Ce-
chy (ÍI' edníci okresní) dodateK 

1908 květen 29. čÍs. 35 z. zák. pro 
Cechy (úředníci obecní) dodatcl{ 
srpen 7. č.s. 68 z. z. pro Ce-
chy (posloupnost ve statky 
střední velikosti) 
§ 11 odst. 4 . 
srpen 9. čÍs. 162 ř. zák. 
Š'.3 cds:. 3 
Š II 

· 614 

5'" • u. 

· ;J02 
1909 listopad 11. Cl!). 172 ř. zák. 

(dopravní řád železn~ční) 
§ 39 366. 44'~ 
§5j .713 
§5i 4W,483 
'~ 58 . 483 
~ odst. 2 . 7[,J 

§ 61 732, 7.'5.3 
~ odst. 4 713, SOG 

§ '70 483, 7:'58 
§ 76 . 7.38 
§ 82 . 819 
§ 84 806, 814, 832 
§ 86 čís. . 7t 1 
§ 88 530, 832 
§ 91 .. 562 
§ 97 odst. Z čís. 4 . 819 
§98. .562 

1910 leden 16. čÍs. 20 ř. zák. (eb
chodtlí pomocníci) 
§ 1 
~2Čís.l. 
§ 14 . 
§ 27 odst. 1 
§ 31 
Š~? . 

· 661 
· 491 
· :131 
• 4'17 
· 7ó2 
· 765 

1912 prosinec 26. čís. 236 ř. zák. 
(válečné úkony) 
§ 21 . 524 
§ 29 . , . 357 
§ 33 . 324 

Civilm ro~b.odnutlll. 
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Cís. 

§ 34 . . 524 
1914 leden 13. čís. 9 ř. zák. (úřed-

nici statkov;í) . 652 
§ 29 . . 4b5 
§ 32 . . 465 
červenec 29. čfs. 178ř. zák. 
~ I, odstavec druhir , 424 
,říjen 12. čís. 275 ř. zák. 
(lichva) . 0(,3 
říjen 12. čís. 276 ř. zák. (I. 
dílČÍ novela k obě. zák) 
§ 16 . 734, .323 

.. - říjen 16. čís. 284 ř. zák.. . ,187 
prosinec_ 10. čÍs. 337 ř. zák.) 
(konkursní řád) 
3 1, 81 . 312 

(odpůrčí Í"úd) 
§ 2 . 429 

1915 červenec 22. Óís. 208 ř. zák. 
(II. dílčí nov. k obč. zák.) 
§ 4 688, 790 
srpen 31. čís. 257 ř. zák.. . ,'i89 

1~16 únor 29. čís. 58 ř. zák. 
§ 3 . . . 531 
březen 19. čís. 69 ř. zák. 
~, 155 . . 762 
§ 166 . . 624 
S"'~ell 26. č:s. 7G z. zlik. pro 
Č~chy 
§ 12 . . 797 
září 22. čís. 317 L zák. (po
štovní řád) 
§ 213 . 
~, 217 . 

· S03 
· S17 

1917 leden27. čís. 4 z. zák. pro 
Cechy 
§ 4 797 
březen 24. čís. 131 ř. zák. 
(válečná lichva) 
§ ó 
§ 7 
~ 8 
§ 20 C1S. 5 
květen 26. c_ s. 23_3 ř. 

(zásoby obilnin) 
§ 1 
§ 6 
červenec 24. čís. 307 ř. 

(zmocňovacJ zákon) 
§ 3 
§ 5 . 

· 562 
562, 564 

· 562 
385, 302 
zák. 

." 727 
· '/27 

dlk. 
359, 711 

· 480 
· j~1l 

pros'nec 23. es. 501 ř. zák. 
(pojišfovací smlouva) 547, 662 

52 
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1918 S"pen 18, ,'í5. 317 ~~zak. (n:í.i---s -8-----~---.. - ·~~~s~ 
hrada za vaječná poškození) duben 1. čís. 167 sb. z. a ll. 

§- 1 . 522 3 1 551, 664, 'l4íJ 
§ 6 . 473 duben 10. čís. 185 sb. z. a -TI. 
záři 3. čis. 323 ř. zák. 364, 480, §, 7 . 644 

711 duben 10. čÍs. 187 sb. z. a n., 
září 4. čÍs. 326 ř. zák. . 359 S 6 . 551, 664, 740, 7G4 
říjen 28. čís. 11 sb. z. a n. duben 16. čís. 215 sb. z. a [I. 

čl. 2 . . 5,4 (záhorovSr zákon) 
listopad 2. čís. 3 sb. z. a n. § 2 616 

(nejv. správní soud) dod'atťk § 5 . 408 
§ 2 čís. 6 . 524 § 6 . 408 
listopad 2, čís. 4 sb. z, a n. §, 7 . 408 
(zemský soud v Praze) 473, 524 § 12 . 408 
listo'pad 2. čÍs. 6 sb. z. a n. S 18 ... ws-
(branná ma:::) duben 24. čís. 223 sb. z. Zl n. 
§ 2 . 574 (cezp!atný hyt) 
listopad 12. Us. 3073 pešt. § 2 . 592 
gen. řid. . 382 § 3 . 592 
listopad 22. čís. 41 sb. z. a n. 359 Š 6 . 592 
prosinec 10. čís. 61 sb. z. a 11. kvčten 12. čís. 246 sb. z. a n. 
(zrušení šlechtictví} . . 497 (bankovní ústav) 372 

prosinec 10. čís. 63 se. z. a n. 
(podpora \' neza!Tlěs.tnanos~i) 67.] 
prosinec 17. čís. 83 sb. z. a n. 
(ochrana nájemcú) 
§ 1 . 430,- 509, 511, 528 
§ 7 a) . 595 
prosinec lí'. v}'nos lTlorav. 
místodržitelství 45.898;A 2 . 359 
prosinec 28. Čos, 3 _sb. z. a 
n. na rok J 919 (příročí) 
§7 .424 
§ 8 . 424 

t919 leden 3. čís. 5 sb. z. a n. 
(obilní ústa\') 
§ 7 . 727 
leden 9. čís. 14 sb. z. a n. 
(ob'chodu; poinocníci) 
§ 5 7ó,5 
. 2GU1 22, (:;s. 28 sb. z. ;} n. 
(J:J.bírállÍ tj;tú) /"04 
(lUl.' 6. C:s. t7 sb. z. a ll. 

(zákaz převodu pohledávek) 
405, 546, 549, 571, 686, 754, SUZ 
únor 9. čís. 62 sb. z. a n. 
(ochrana náiemců) . 6S'? 
§ 5 . 42S 

unor 25. čís. 84 sb. z. a n. 
(okoJkováll~ bankovek) 760, hA 
§S .;yl< 

--- únor 25. č:s. SS sb. z. a ll. 

(okolkování ban:;:ovek) 

květen 22. -čís. 32U sb. z. 
(roZl:uka mallžeis tv j) 

Ci n, 

§ 13 lit. aj 494 

Š' 13 
§ 14 
g 14 

lit. c) 
lit. e) 
lit. g) 
lít. h) 
lít. i) 
pasl. odst. 

· 656 
· 494 
· 38.3 

715, 800 
554, 715 

533, 536, 820 
· -in 

lit. a-) • ·{9·1 
líl. b) . 494 
lit. c) . 585 

§ 15 414, 444, 457, 579 
§ 16 414, 444, 579 
~ 1'7 413, 579, 656 
§ 19 556, 6)5 
§ 20 čís. 2 . 534 
§ 20 čís. 3 534, 537 
§ 25 tQD, 821 

kvčtcn 2,'. čÍs. 31~ sb: z. a ,n. 
(zajištění půdy drob. pach-
tSrřúm) . 540, 58.3, 698, 781 
§ 1 odst. sis, D'lO 

odst. 2 597, 632, 717, 772 
odst. 3 636, M7, 671, 72O, 

í-SO, 783, 791 
odst. 4 6í'l 
odst. :5 684 
odsl. 0 5()(j 

§ 2 odst. tDS 

'I' , 

Čís, 

S 3 odst. I M7, 716, 828 
odst. 2 · 649 
odst. 3 · 647 
odst. 4 559, 601, 628, 629. 

793 
§ 6 odst. 552. 567, 588, 596, 

671, 796 
§ 8 · 781 
Š 12 432, 454, 553, 580, 612, 619, 

621, 678 , , 13 , 612 
čÍs. 2 581 (str. 409) 

-§ 14 · 720 
§ 15 · 751 
Š 17 odst. 3 792, 807 

posl. odst. 692, 795 
g 18 616, 82,) 
§ 19 odst. 3 · í95 
květen 28. čís. 299 sb. z. a ll. 

(!idové soudy cellIlové) 
§ 2 3S5, 392 
červen ll. Us. 330 sb. z. a n. 
§ 5 . lOS 
§6 . 408 
S7 .408 

odst. 1 825 
červen 28. čís. 217 sb. z. a 11. 

na rok 1931 (smlouva ve 
Verssailles) 
61. 297 a násl. 540, 698 

červenec 17. čís. 421 sb. z. 
a n. (přeměna obce. sLitku) 
S (i SÓl, 659 
čen'cllcc 19. čís. 443 sb. z. 
a n. (úředníci obecllí) 
§ 40 . dodatek 
září 10. čís. 507 sb. z. a 11. 
na 1'. 1921 (smlollva v SJ.int 
Germain) 
čl. 249 a násl. 
hjen 17. čís. 571 sh. z . 
čl. II. pasl. odst. . 

540, 698 
a n. 

, 762 
říjen 30. Us. 592 sb. z. CI Tl. 

811 

Cís. 

(zabírání bytlH . 570 
~ 2 . 625 
§ 10 odst. I , . 608 
§ 16 odst. 4 . 608 
říjen 30. čÍs. 593 sb. z. a ll. 
(obnova pachtu) 389, 835 
S 12 . 611 
prosinec 9. čís. 651 sb. z. a ll. 
§ I 631, 771 
prosinec ll. čÍs. 12 sb. z. a 
n. na rok ]920' . 642 

1920 leden 2. čís. 22 sb. z. a Ir. 
(obchOd dobytkem) 
§ II 797 
úllor 29. čís. 121 sb. z. a n. 
(ústavní 1istiria) 
čl. IX. uv. zolk. . . 781 
j 109 . . 781 
březen 18. čís. 187 sb. z. a 11. 522 
březen 23. čís. 176 sb. z. a ll. 

(advokátní praxe) 
§ 1 · 531 

· 771 § 2 
duben '8. 
lachrana 
§ 1 

čís. 275 sb. z. a n. 
nájemcú) 

§ 2 
§ 4 odst. 6 
§ 31 

. § 32 
§ 34 

· 645 
· 595 

605, 702 
689, 736 

· 645 
· 595 

duben l5. č.Ís. 311 sb. z. a n. 
(drobní pachtýři) 
čl. I. . 717 
dUJen li es. 314 sb. z. a n. 
(exekuce lla plat~.') 
§, 1 odst. 2 . . 618 
červen 25. čís. 409 sb. z. a n. 
(Odklad exekuce vyklizením) 660 
§ 1 650, 690, SIS 
červenec 27. čís. 465 sb. z. 
a n. 
~ 1 711 

52~ 
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